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Resumo 

Apesar de todo o avanço na qualidade dos sistemas de software, defeitos são inevitáveis e 

inerentes ao processo de desenvolvimento. Por conta do alto custo de projetos de software, 

várias técnicas de localização de defeitos automatizadas foram propostas para ajudar na tarefa 

de depuração, como a técnica de fatiamento de programas, depuração delta e localização de 

defeitos baseada em cobertura de código (LDC). Esta última técnica tem se mostrado 

promissora por conta de seu custo relativamente baixo. Ela visa classificar componentes (e.g., 

linhas, predicados, métodos, associações definição-uso) por grau de suspeição, a partir de 

métricas de ranking. Porém, vários outros fatores podem influenciar na eficiência da 

localização dos defeitos, por exemplo, a disponibilidade de informações de contexto. Este 

trabalho propõe um estudo com desenvolvedores para avaliar a eficácia e eficiência das 

técnicas de localização de defeitos baseada em cobertura de fluxo de dados (associações 

definição-uso) e de fluxo de controle (linhas), pois não há na literatura um estudo que faça tal 

comparação. A cobertura de fluxo de dados apesar de possuir custos maiores inclui 

informações como as variáveis mais suspeitas. Para atingir esse objetivo, um ambiente para 

aplicação desse experimento será desenvolvido de forma a avaliar os desenvolvedores na 

tarefa de depuração de software. Para medir a eficácia e eficiência dessas técnicas, 

desenvolvedores realizarão tarefas de depuração utilizando ambas as técnicas em momentos e 

atividades distintos. A eficácia será medida por meio do número de defeitos localizados com 

cada técnica enquanto que a eficiência será medida pelo tempo gasto por cada desenvolvedor 

para localizar o defeito. Os resultados serão relacionados à experiência dos desenvolvedores 

participantes. Além disso, as ações dos desenvolvedores serão rastreadas para melhor análise 

dos resultados. Espera-se, portanto, avaliar se a cobertura de fluxo de dados é mais eficaz e 

eficiente na tarefa de depuração em relação à cobertura de fluxo de controle uma vez que 
inclui informações contextuais. 

Palavras-chave: Depuração de software. Localização de defeitos. Experimento com usuários.  

Cobertura de fluxo de dados. Cobertura de fluxo de controle. 



Abstract 

Despite the advance in the quality of software systems, defects are inevitable and inherent to 

the development process. Because of the high cost of software projects, a number of 

automated fault localization techniques have been proposed to help in the debugging task, 

such as program slicing, delta debugging, and spectrum-based fault localization (SFL). SFL is 

a promising technique because of its relatively low cost. It aims to classify components (e.g., 

rows, predicates, methods, definition-use associations) by degree of suspiciousness, from 

ranking metrics. However, several other factors can influence the efficiency of fault 

localization, for example, the availability of context information. This paper proposes a study 

with developers to evaluate the effectiveness and efficiency of fault localization techniques 

based on data-flow coverage (definition-use associations) and control-flow (lines), since there 

is no study in the literature carrying out such a comparison. Data-flow coverage, even having 

higher costs, includes information such as the most suspicious variables that may help 

developers. To achieve this goal, an environment for the application of this experiment will be 

developed in order to evaluate the developers in the software debugging task. To measure the 

effectiveness and efficiency of these techniques, developers will perform debugging tasks 

using both techniques at different times and activities. Efficacy will be measured by the 

number of defects found with each technique. Efficiency will be measured by the time spent 

by each developer to find the defect. The results will be related to the experience of the 

participating developers. In addition, the actions of the developers will be tracked for better 

analysis of the results. We expect to assess whether data-flow coverage is more effective and 

efficient in the debugging task than control-flow coverage because of its contextual 

information. 

Keywords: Debugging. Fault localization. User experiment. Data-flow coverage. Control-
flow coverage. 
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1 Introdução 

O uso de sistemas de software tem sido fundamental para o cotidiano atualmente e 

vem crescendo cada vez mais, o que vem acompanhado pelo drástico crescimento em sua 

escala e complexidade (WONG et al., 2016). Durante o desenvolvimento de um projeto de 

software, apesar de o esforço para melhorar o processo e a qualidade do produto final, o 

aparecimento de defeitos nos programas é inevitável, pois é inerente ao processo de 

desenvolver software (ZELLER, 2005).  

O objetivo da depuração de software é identificar a cadeia de infecções, achar a causa 

raiz e remover o defeito (ZELLER, 2005). Estudos mostram que as tarefas de depuração e 

testes são responsáveis por boa parte dos custos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas (CHAIM; MALDONADO; JINO, 2003). Para minimizar esses custos, muitas 

técnicas de depuração foram propostas para facilitar a localização desses defeitos. Porém, na 

prática, muitas dessas técnicas não se mostraram eficazes, pois os desenvolvedores se baseiam 

em informações de sua própria experiência e de outros contextos, que muitas vezes as técnicas 

de depuração não fornecem (PARNIN; ORSO, 2011).  

Muitas dessas técnicas de localização de defeitos são baseadas em cobertura de 

código, isto é, eles localizam defeitos por meio de análise de informações coletadas de 

execuções de programas (XIA et al., 2016). A técnica de depuração baseada em informações 

de fluxo de dados é recente e pode trazer maior contexto para o desenvolvedor na tarefa de 

depuração. Este trabalho visa avaliar por meio de um estudo comparativo com pessoas a 

eficácia das técnicas de depuração baseada em informação de fluxo de dados e de fluxo de 

controle em ambiente de desenvolvimento real. 

  

1.1 Motivação 

O teste e a depuração podem representar até 75% dos custos de desenvolvimento 

(TASSEY, 2002). Por conta do alto custo dessas tarefas, várias técnicas de localização de 

defeitos automatizadas foram propostas para ajudar o desenvolvedor, porém, vários outros 

fatores podem influenciar na eficiência da localização dos defeitos. Alguns desses fatores 

podem ser: falta de habilidade do desenvolvedor, a complexidade do código e a falta de 

contexto da técnica de localização de defeito (PARNIN; ORSO, 2011). 
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Várias técnicas foram propostas para ajudar na tarefa de depuração de sistemas ao 

longo dos últimos anos, como a técnica de fatiamento de programas (WEISER, 1981), 

depuração delta (ZELLER, 2005) e localização de defeitos baseada em cobertura de código 

(REPS et al., 1997).  

Essas técnicas têm como objetivo limitar o tamanho do código a ser avaliado. O 

fatiamento de programas (WIESER, 1981) seleciona comandos que afetam valores de 

variáveis em pontos do programa utilizados para a depuração (DELAMARO et al., 2007). A 

depuração delta (ZELLER, 2005) utiliza a comparação do estado do programa em situações 

em que ele falha com situações em que ele não falha para identificar o trecho causador da 

falha observada, isto é, o defeito. Ambas as técnicas, porém, não se mostraram escaláveis para 

ambientes reais, uma vez que ou geram uma quantidade excessiva de comandos suspeitos ou 

gastam muito tempo de processamento e memória.  

A localização de defeitos baseada em cobertura (LDC) é uma técnica promissora por 

identificar os componentes (linhas, blocos, funções, métodos, associações definição-uso) mais 

suspeitos de conter defeitos no código (JONES, HARROLD, STASKO, 2002; SANTELICES 

et al., 2009; MAO et al., 2014). Essa técnica gera uma lista de componentes suspeitos a partir 

dos componentes cobertos com mais frequência em casos de testes que falham e com menos 

frequência em casos de teste que passam. Os componentes mais suspeitos são mapeados para 

linhas que são inspecionadas pelo desenvolvedor para localizar os defeitos. 

O tipo de componente mais utilizado nas técnicas LDC são as linhas e predicados 

cobertos pelos casos de teste. Isto se deve ao fato de as linhas e predicados terem baixo custo 

para serem rastreados em tempo de execução (SOUZA; CHAIM; KON, 2016). Linhas, 

comandos, predicados e ramos são componentes associados à cobertura de fluxo de controle, 

pois são derivados do fluxo de controle de execução do programa.   

Porém, as técnicas LDC utilizam também componentes associados ao fluxo de dados 

de um programa. O exemplo típico de componente associado ao fluxo de dados são as 

associações definição-uso (adu). Elas representam caminhos entre uma atribuição de valor a 

uma variável (definição) e subsequentes referências (usos) a esse valor. 

As associações definição-uso mostraram-se promissoras na localização de defeitos 

(SANTELICES et al., 2009). Uma possível explicação para o bom desempenho das adus na 

localização de defeitos é porque elas são em maior número que as linhas de um programa, em 

outras palavras, elas possuem mais informações contextuais. Outra informação fornecida 

pelas adus são as variáveis suspeitas; no entanto, essa informação não foi ainda explorada em 

estudos anteriores. 
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Um problema dos componentes associados a fluxo de dados é o seu custo de 

processamento. Estudos anteriores mostram que linhas e ramos podem ser monitorados com 

overhead de 9% a18% em tempo de execução e, até recentemente, adus possuíam overhead 

em tempo de execução de 66% a 127% (MISURDA et al., 2005; SANTELICES et al., 2009). 

Novos algoritmos e ferramentas, no entanto, conseguem rastrear adus em tempo de execução 

com custo moderado, em torno de 38% de overhead, o que pode trazer ganhos para a área de 

depuração (CHAIM; ARAUJO, 2013).  

Ribeiro (2016) comparou a eficácia e a eficiência das linhas e adus na localização de 

defeitos usando 173 versões defeituosas de programas semelhantes aos desenvolvidos na 

indústria cujos tamanhos variam de 10 a 96 KLOC. Os resultados mostram que adus 

localizam mais defeitos inspecionando menos código com significância estatística em 

comparação com linhas. No entanto, adus custam de 23% a 245% a mais do que linhas para 

serem obtidas; em média, adus são 129% mais caras de serem rastreadas. 

 Atualmente, há uma tendência em conduzir estudos com pessoas para verificar 

comportamento, padrões de utilização e evidências de utilização das ferramentas 

desenvolvidas para a área de Engenharia de Software (DAMEVSKI et al., 2017). Apesar de 

haver estudos de localização de defeitos baseada em cobertura de código com usuários 

(PARNIN e ORSO, 2011; GOUVEIA, CAMPOS e ABREU, 2013; DAMEVSKI et al., 2017), 

não há relatos de estudos que comparam linhas e adus na localização de defeitos com 

usuários. Um estudo desse tipo é importante para confirmar com usuários que adus leva à 

localização de mais defeitos com a inspeção de menos código, bem como avaliar como as 

variáveis suspeitas podem auxiliar na localização de defeitos.  

Neste cenário, este trabalho propõe um estudo com desenvolvedores para avaliar a 

eficácia das técnicas de localização de defeitos baseada em cobertura de fluxo de dados e de 

fluxo de controle, pois não há na literatura um estudo que faça esta comparação.  A ideia é 

avaliar se a combinação de informação sobre linhas e variáveis suspeitas obtidas a partir de 

adus levam os desenvolvedores a localizar mais defeitos do que somente a informação sobre 

linhas defeituosas. Esse experimento irá auxiliar a entender como informações 

contextualizadas podem auxiliar o processo de depuração.  
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1.2 Objetivos 

Este trabalho visa à aplicação de experimentos com desenvolvedores de sistemas para 

avaliação de técnicas de localização de defeitos baseadas em cobertura de fluxo de dados e de 

fluxo de controle. O objetivo principal é verificar se a cobertura de fluxo de dados, por incluir 

linhas e variáveis suspeitas, contribui para a melhoria no processo de localização de defeitos 

em software.  

Para atingir esse objetivo principal, um ambiente para aplicação desse experimento 

será desenvolvido de forma que seja possível avaliar o comportamento dos desenvolvedores 

na tarefa de depuração de software. Uma ferramenta que implementa localização de defeitos  

baseada em fluxo de dados e em fluxo de controle será utilizada.  

Além disso, será necessário selecionar desenvolvedores Java com diferentes níveis de 

experiência em programação para avaliar as questões de pesquisa. Serão escolhidos 

programas com defeitos (reais ou inseridos) que os desenvolvedores irão localizar, entender e 

possivelmente corrigir. 

Após a aplicação deste experimento, serão analisados os resultados de forma a 

responder as questões e hipóteses levantadas. A análise estatística será realizada de forma a 

avaliar a eficácia ou não da técnica de depuração baseada em fluxo de dados em relação à 

baseada em fluxo de controle.  

1.3 Hipótese de pesquisa 

A localização de defeitos baseada em cobertura de fluxo de dados é mais eficaz, isto é, 

leva o desenvolvedor a localizar mais defeitos, do que a baseada em fluxo de controle. A 

intuição é que a cobertura de fluxo de dados contém informações contextuais relevantes, 

como maior número de adus e variáveis mais suspeitas, para a localização e correção do 

defeito. Esta hipótese será testada realizando-se experimentos com pessoas com a ferramenta 

JAGUAR (JAva coveraGe faUlt locAlization Ranking), que implementa ambas as técnicas. 

Se verificada a hipótese, ela poderá ser usada para aumentar a eficácia das ferramentas de 

depuração automatizada e, assim, reduzir o custo desta atividade. 
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1.4 Limitações e contribuições 

 Este trabalho tem como escopo a aplicação de experimento com pessoas para avaliar o 

desempenho na depuração de programas reais. Para isso, serão utilizadas duas técnicas 

distintas de cobertura de código, uma utilizando informação de fluxo de dados e outra 

utilizando cobertura de fluxo de controle. Desta forma, não serão avaliadas outras técnicas de 

depuração de software. Os programas defeituosos que serão analisados serão selecionados a 

partir de bases de código disponíveis e interessantes para o experimento a ser realizado.  

 Este trabalho visa à validação da hipótese de que o uso de informações contextuais 

providas pela cobertura de fluxo de dados contribui para facilitar a tarefa de localização de 

defeitos pelo desenvolvedor. A contribuição deste trabalho é uma avaliação rigorosa da 

hipótese por meio de um experimento com pessoas. O resultado será analisado com rigor 

experimental de forma a fornecer evidências válidas para a academia e a indústria evoluir as 

ferramentas e técnicas de depuração de software. 

 

1.5 Organização  

Este capítulo apresentou a introdução, objetivos, motivação, hipótese e justificativa 

desta pesquisa. Ela visa realizar um estudo com pessoas para avaliação das técnicas de 

localização de defeito baseada em cobertura de código a partir cobertura de fluxo de dados e 

de fluxo de controle.  

Os demais capítulos deste trabalho estão organizados como descritos abaixo: 

 O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre conceitos básicos de 

depuração e sobre as técnicas de depuração de software baseadas em cobertura 

de código. 

 O Capítulo 3 apresenta a revisão da bibliografia utilizada neste trabalho. 

 O Capítulo 4 apresenta a Jaguar, ferramenta utilizada no experimento com 

pessoas, que implementa as técnicas a serem comparadas neste estudo. 

 O Capítulo 5 apresenta a proposta do experimento a ser aplicado. 

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta a lista de atividades e cronograma propostos até o 

fim do programa de mestrado.  
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2 Fundamentação teórica 

Nesta seção serão descritos termos referente à depuração de software e às técnicas que 

serão estudadas. Inicialmente, serão definidos os conceitos de defeito, infecção e falha (Seção 

2.1). Em seguida, como o foco deste trabalho é em depuração baseada em cobertura de código 

(Seção 2.2), serão apresentados diferentes tipos de cobertura de código que são utilizadas para 

fins de depuração (Seção 2.2.1 e Seção 2.2.2). Por fim, serão apresentados conceitos 

fundamentais de depuração baseada em cobertura de código (Seção 2.3). 

2.1 Defeito, infecção e falha  

De acordo com ZELLER (2005), os termos defeito, infecção e falha são distintos. Esta 

distinção é caracterizada abaixo. 

2.1.1 Defeito 

Um defeito é uma parte incorreta do código que pode causar uma infecção. O defeito 

pode ser causado pela falta de conhecimento do programador sobre os requisitos ou a 

tecnologia empregada, um estado do programa não previsto pelos requisitos originais, 

incompatibilidade de interface entre dois módulos ou uma inesperada integração de diversos 

componentes.  

Um defeito pode ser atingido durante a execução de um caso de teste, mas nem sempre 

ele causa uma infecção e uma subsequente falha. Alguns defeitos apenas ocasionam uma 

infecção se algumas condições são satisfeitas.  

Para ilustrar os conceitos, foi elaborado o programa calculaMDC que recebe como 

parâmetro dois números inteiros e calcula o maior divisor comum entre os dois números. O 

programa deve retornar o valor encontrado, caso haja um divisor comum, ou retornar -1, caso 

uma das entradas for zero. Foi inserido um defeito no código na linha 10 de forma que, caso o 

valor inserido no parâmetro valor1 seja maior que o inserido no parâmetro valor2 tanto a 

variável auxiliar maiorValor como a variável menorValor ficam com o conteúdo de valor2. 

Esse defeito é ilustrativo, mas pode ocorrer por falta de atenção do programador ao copiar e 

colar trechos de código. Este defeito só será executado quando o valor do parâmetro valor1 

for maior que valor2, caso contrário, este defeito não ocasiona uma saída incorreta. 
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Figura 1 - Programa que calcula o MDC (máximo divisor comum) entre dois números inteiros 
 

Linha Nó Código 
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27 
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1 
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1 
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5 
- 
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6 
- 
7 
8 
9 

9 
9 
- 
10 
- 

11 
- 
12 
- 

public static int calculaMDC(int valor1, int valor2){ 
    int ret = -1; 
    int resto; 
    int maiorValor; 
    int menorValor; 

  
    if (valor1 != 0 && valor2 != 0){ 
        if (valor1 != valor2){    
            if (valor1 > valor2){ 
                maiorValor = valor2; 
                menorValor = valor2; 

            } 
            else{ 
                maiorValor = valor2; 
                menorValor = valor1; 
            } 

            resto = maiorValor % menorValor; 
            while (resto != 0){ 
                maiorValor = menorValor; 
                menorValor = resto; 
                resto = maiorValor % menorValor; 

            } 
            ret = menorValor; 
        }else 
         ret = valor1; 
    } 

    return ret; 
} 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

2.1.2 Infecção ou erro 

Uma infecção ou erro ocorre quando um estado de programa não previsto é atingido 

quando o defeito é executado sob certas condições. Uma infecção pode causar mais infecções 

em partes de código sem defeitos.  

No exemplo, ilustrado no programa calculaMDC da Figura 1, a infecção é disparada 

quando a linha 10 é executada, ou seja, quando a sentença valor1 > valor2 for verdadeira e a 

atribuição do valor2 na variável auxiliar maiorValor ocorrer, pois para ser correto, o valor de 

valor1 deveria ser atribuído à variável maiorValor. Desta forma, o programa apresenta um 

estado que não é o correto.  

Uma vez que existe uma infecção, uma falha pode ocorrer. Porém, assim como o 

defeito, uma infecção pode existir, mas não há garantias de ser observada a falha. 
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2.1.3 Falha 

A falha é uma infecção ou erro observável externamente. Uma infecção propaga-se e 

gera um comportamento anormal do sistema. Uma falha é visível aos usuários finais, como 

uma mensagem de erro ou saídas incorretas. 

No programa calculaMDC, a falha ocorre quando o caso de teste tiver o valor do 

primeiro parâmetro maior que o segundo parâmetro. Como na linha 10 e na linha 11, o 

mesmo valor é atribuído às variáveis auxiliares maiorValor e menorValor, o máximo divisor 

comum será o valor2, ocasionando uma saída incorreta do programa.  

De acordo com Dijkstra, os testes podem apenas mostrar a presença de defeitos, mas 

nunca sua ausência (ZELLER, 2005). Se defeitos não causam infecção (erro) que geram 

falhas, todos os casos de teste irão passar. Esta é uma das razões do porque a cobertura de 

código está sendo utilizada como uma métrica de qualidade de um conjunto de testes. Com 

uma cobertura maior, as chances de um defeito não ser detectado é menor. 

2.2 Cobertura de código  

O termo cobertura de código, chamada a partir de agora de apenas cobertura, é 

utilizado para informações extraídas de execuções do programa que indicam quais elementos 

do código foram exercitados. Esses componentes podem ser comandos (YOU et al., 2013), 

nós ou blocos de comandos, fatias (MAO et al., 2014) e associações de definição-uso 

(CHAIM; MALDONADO; JINO, 2003), por exemplo.  

O programa precisa ser instrumentado para que a cobertura seja coletada durante a 

execução de casos de teste (ARAUJO; CHAIM, 2014). Essa etapa consiste em adicionar 

código extra para rastrear cada componente, guardando a informação de quando ele é 

executado ou não. Portanto, a informação de cobertura é coletada durante a execução do 

conjunto de teste. 

2.2.1 Cobertura de fluxo de controle 

A informação de fluxo de controle de um programa é representada por meio um grafo 

de fluxo de controle (GFC), que é uma representação de possíveis sequências de execução de 

um programa. Os nós ou vértices desse grafo correspondem a comandos que são executados 
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sempre em sequência e os ramos ou as arestas representam os possíveis fluxos de execução 

que o programa pode seguir (DELAMARO; CHAIM; VINCENZI, 2010). O mapeamento das 

linhas do programa calculaMDC aos respectivos nós é apresentado nas colunas Linhas e 

Nós da Figura 1. A Figura 2 apresenta o grafo de fluxo de controle do programa 

calculaMDC. Assim, as linhas 1 a 5 do programa são mapeadas para o nó 1 como mostra o 

trecho de código. A possível transferência de fluxo de controle do nó 2 (condição do primeiro 

if) para o nó 3 (condição do segundo if) é representada pelo ramo (2,3) na Figura 2. O nó 8, 

por exemplo, representa a linha 18 que contém o comando while. Neste ponto, o programa 

pode desviar para dois caminhos distintos, caso o resto seja igual a zero, o programa desvia 

para o nó 10, enquanto que, caso o resto ainda não seja igual a zero, o nó 9 é executado e 

volta para o laço ao nó 8. 

Considere N como um conjunto de nós de um programa G cujos nós n pertencem a N e 

R é o conjunto de ramos (n
’
,n), de forma que n

’
 é diferente de n, que representa uma possível 

transferência de controle entre o nó n
’
 e o nó n. Um caminho é uma sequência de nós (ni, ..., 

nk, nk+1, ... nj), onde i <= k < j, e (nk, nk+1) pertence a E (CHAIM; ARAUJO, 2013). 

Um nó (ramo) é considerado coberto se há um caso de teste que percorre um caminho 

que inclui tanto o nó (ramo). Dois critérios de teste, todos nós e todos ramos (DELAMARO; 

CHAIM; VINCENZI, 2010), requerem que todo nó e todo ramo do programa, 

respectivamente, seja coberto por pelo menos um caso de teste. A Tabela 1 apresenta os 

requisitos de teste para os critérios todos nós e todos ramos. A informação de cobertura de 

código de nós e arestas obtida da execução dos casos de teste pode ser usada para presumir a 

localização do defeito. 
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Figura 2 – Grafo de fluxo de controle do programa calculaMDC. 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

2.2.2 Cobertura de fluxo de dados 

A cobertura de fluxo de dados baseia-se nas definições e usos das variáveis de um 

programa. Uma variável é definida quando recebe um valor que é subsequentemente 

referenciado, isto é, usado, em outros pontos do programa (DELAMARO; CHAIM; 

VINCENZI; 2010). Um uso de variável ocorre quando ela é referenciada e isso pode 

acontecer de duas maneiras: 

 Uso predicativo (ou p-uso), quando este uso ocorre em um comando de 

controle de fluxo do programa (e.g., while, for, if);  
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 Uso computacional (ou c-uso), quando o uso ocorre em comando 

computacional. 

O uso predicativo é associado aos ramos ou às arestas do grafo e o uso computacional 

é associado aos nós ou vértices de um grafo de fluxo de dados conforme apresentado na 

Figura 3. Um caminho livre de definição com respeito a variável x é um caminho (ni, ..., nk, 

nk+1, ..., nj), onde i <= k < j, de modo que x não é redefinido, exceto possivelmente pelo 

último nó. 

Uma associação uso-definição (adu) <i, j, x> ocorre quando a definição da variável x 

ocorre no nó i e um c-uso ocorre no nó j e há um caminho livre de definição com relação a x 

de i a j.   De forma semelhante, a tripla <i, (j, k ), x)> representa uma requisição de fluxo de 

dados na qual a definição de x ocorre no nó i e um p-uso na aresta (j,k). Além disso, há um 

caminho (i, ..., j, k) que é um livre de definição com relação a x. 
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Figura 3 - Grafo de fluxo de controle do programa calculaMDC com indicação de 

definições e uso das variáveis 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

 

No programa calculaMDC, a variável maiorValor é definida no nó 6 e possui c-uso 

no nó 7 dando origem à adu <6,7,maiorValor>, pois existe um caminho do nó 6 ao nó 7 tal 

que maiorValor não é redefinida, ou seja, existe um caminho livre de definição de 6 a 7. Já na 

adu <7,(8,9),resto>, a  variável resto é definida no nó 7 e utilizada no comando while da linha 

18, ou seja, está associada ao p-uso no ramo (8,9). Caso a variável resto seja zero logo na 

primeira iteração, apenas a adu <7,(8,10),resto> será considerada coberta e não a adu 

<7,(8,9),resto>. 
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O critério de teste estrutural todos usos estabelece que um conjunto de teste adequado 

ao critério possui casos de testes que exercitam ao menos uma vez as associações definição-

uso presentes no programa.  A Tabela 1 mostra os nós, ramos e associações definição-uso do 

programa calculaMDC. Esses elementos constituem, respectivamente, os requisitos de teste 

dos critérios todos nós, ramos e usos.  

Tabela 1- Nós, ramos e associações definição-uso do programa calculaMDC 
 

Todos 
nós 

Todos 
ramos Todos usos 

1 (2,3) (1,(2,2),valor1) (1,(2,12),valor1) (1,(3,4),valor1) (1,(3,11),valor1) 

2 (3,4) (1,11,valor1) (1,(4,5),valor1) (1,(4,6),valor1) (1,6,valor1) 

3 (4,5) (1,5,valor1) (1,(2,3),valor2) (1,(2,12),valor2) (1,(3,4),valor2) 

4 (4,6) (1,(3,11),valor2) (1,12,ret) (1,(4,6),valor2) (1,6,valor2) 

5 (8,9) (1,5,valor2) (5,10,menorValor) (5,7,maiorValor) (5,7,menorValor) 

6 (8,10) (5,9,menorValor) (6,10,menorValor) (6,7,maiorValor) (6,7,menorValor) 

7 (2,12) (6,9,menorValor) (9,9,menorValor) (7,(8,10),resto) (7,(8,9),resto) 

8 (3,11) (7,9,resto) (9,9,resto) (9,10,menorValor) (9,(8,10),resto) 

9  (9,(8,9),resto)   (10,12,ret) (11,12,ret) 

10      

11      

12      
 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

2.3 Localização de defeito baseada em cobertura de código  

A técnica de localização de defeito baseada em cobertura de código (LDC, ou do 

inglês, Spectrum-based Fault Localization ou SFL) é uma técnica que está sendo muito 

estudada por ter um custo relativamente baixo de execução que utiliza dados de cobertura de 

casos de teste automatizados para verificar quais componentes (linhas, blocos ou associações 

de definição-uso) possui potencial de conter um defeito. Esse potencial é calculado a partir de 

métricas, como Ochiai (ABREU; ZOETEWEIJ; VAN GEMUND, 2007) e Tarântula 

(JONES; HARROLD; STASKO, 2002). 

Essas métricas são baseadas em coeficientes que levam em consideração os 

componentes que foram, ou não foram, executados por casos de testes que passam ou que 

falham. Quanto mais um componente for executado por casos de teste que falham, maior a 

probabilidade deste componente conter um defeito. As métricas também consideram que 

quando um componente não é executado por casos de teste que falham, ele tem menor 
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probabilidade de conter um defeito. De forma contrária, um componente que não é executado 

por casos de teste que passam tem maior chance de conter um defeito, desde que sejam 

executados por casos de teste que falham. 

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de cada componente j. Eles indicam o número de 

vezes que o componente j foi executado por um teste que passou (cep), que foi executado por 

um teste que falhou (cef), que não foi executado por um teste que passou (cnp) e que não foi 

executado por um teste que falhou (cnf). 

 

Tabela 2 - Coeficientes do componente j 
 

 Teste que falha Teste que passa 

Executado j Cef(j) Cep(j) 

Não executado j Cnf(j) Cnp(j) 

Fonte: Ribeiro, 2016 

 Para ilustrar o uso da técnica LDC, será utilizado o programa calculaMDC, descrito 

na Figura 1. A Figura 4 descreve um conjunto de casos de teste para o programa da Figura 1. 

Esses casos de teste foram executados e a cobertura das linhas executadas por cada caso de 

teste foi obtida. 

Figura 4 - Casos de testes para o programa calculaMDC 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

 

No programa calculaMDC, foi utilizada a métrica Ochiai para gerar o grau de 

suspeição dos componentes do código para depuração. A fórmula que descreve a métrica é 

apresentada a seguir: 

 

onde HO é valor de suspeição atribuído pela métrica Ochiai e os coeficientes são os definidos 

na Tabela 2. 
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O resultado da aplicação da métrica pode ser visto na Tabela 3. A primeira coluna 

representa a linha do programa apresentado na Figura 1. As cinco colunas posteriores 

representam a execução dos casos de teste. Nelas, os componentes que foram cobertos pelos 

respectivos casos de teste são marcados com uma bola negra (•). As colunas seguintes 

apresentam os coeficientes apresentados na Tabela 3 de acordo com a execução do conjunto 

de testes; e a última coluna representa o valor de suspeição do componente de acordo com a 

métrica Ochiai. A última linha da tabela indica o resultado dos casos de teste da Figura 4, em 

que somente t2 falhou. 

De acordo com a Tabela 3, a linha 8 foi executada pelos casos de teste t1, t2 e t3 e os 

valores dos coeficientes cnp, cep, cnf e cef são, respectivamente, 2, 2, 0 e 1, o que significa que a 

linha 8 não foi executada por casos de teste de sucesso duas vezes, foi executada por casos de 

teste de sucesso também duas vezes, não foi executada em casos de teste de falha nenhuma 

vez (em outras palavras, sempre executada em casos de teste de falha) e, finalmente, foi 

executada uma vez em casos de teste de falha. Aplicando-se esses valores na fórmula da 

métrica Ochiai (HO), obtém-se o valor de suspeição 0,58 para a linha 8 do código da Figura 1. 

 

Tabela 3 - Cobertura da função calculaMDC com a heurística Ochiai 
 

Linha Nó t1 t2 t3 t4 t5 Cnp Cep Cnf Cef HO 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
8 

9 

10 

11 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 
23 

25 

27 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
3 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

9 

9 
10 

11 

12 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 
• 
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• 
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• 
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0 

0 

0 
2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 
3 

3 

0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
2 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 
1 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 
0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 
1 

0 

1 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 

0,45 
0,58 

0,71 

1,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,71 

0,71 

0,0 

0,0 

0,0 
0,71 

0,0 

0,45 

Resultado  ✓ ✗ ✓ ✓ ✓      

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 
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Nota-se que as linhas 10 e 11 possuem o maior valor de suspeição (1,0) e o defeito 

está localizado na linha 10. Dessa maneira, o desenvolvedor teria a sua atenção direcionada 

para essas duas linhas durante a depuração apoiada pela técnica LDC. 

Similarmente, foi aplicada a heurística Ochiai para adus do mesmo programa e o 

resultado pode ser visualizado na lista de suspeição da Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Aplicação da heurística Ochiai no programa calculaMDC utilizando adus 
 

Variável Def Uso Valor 

valor2 
maiorValor 
menorValor 

resto 

ret 

1 
10 
11 
17 

23 

10 
17 
17 
18 

27 

1,0 
1,0 
1,0 
0,7 

0,7 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

 

Pelo resultado gerado na Tabela 4, é possível verificar que as associações <1, 10, 

valor2>, <10, 17, maiorValor> e <11, 17, menorValor> possuem grau de suspeição 1,0. De 

fato, o defeito inserido está na linha 10 e as adus <10, 17, maiorValor> e <1, 10, valor2> 

estão bem classificadas e fazem referência à linha do defeito e às variáveis maiorValor e 

valor2 que fazem parte dessa linha. Dessa maneira, o desenvolvedor é direcionado não 

somente para a linha defeituosa, mas também para as variáveis associadas ao defeito.  

2.4 Considerações finais 

Neste capítulo, foram descritos os conceitos de defeito, infecção e falha (Seção 2.1), 

assim como os conceitos de cobertura de código, cobertura de código de fluxo de controle e 

de fluxo de dados (Seção 2.2). Foi descrita também a técnica de localização de defeito 

baseada em cobertura de código (LDC) (Seção 2.3). 
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3 Revisão bibliográfica 

Este trabalho propõe um estudo com usuários para comparar o uso de cobertura de 

fluxo de dados e de fluxo de controle na localização de defeitos. Porém, há poucos estudos 

que comprovem a eficácia destas técnicas em contexto real, ou seja, utilizando pessoas para 

avaliar se realmente as técnicas ajudam na tarefa de localização dos defeitos no código. Por 

isso, esta revisão de literatura tem por objetivo identificar os estudos existentes na área de 

depuração, que utilizam a técnica de cobertura de código ou não, mas que principalmente 

realizam validação da eficácia da técnica com pessoas. O objetivo é fornecer diretrizes para a 

realização do experimento proposto nesta pesquisa. 

3.1 Seleção dos trabalhos 

A revisão de literatura foi realizada levando em conta os trabalhos existentes na área 

de depuração que realizam avaliação com pessoas.  Os trabalhos selecionados foram 

comparados nos seguintes aspectos: técnicas de depuração avaliadas, técnicas estatísticas 

utilizadas nos experimentos, instrumentação do experimento e escolha do público 

participante. As bases de dados utilizadas na pesquisa foram a ACM, IEEE e SibiUSP. Os 

critérios de inclusão utilizavam palavras chaves como “Técnicas de depuração de software”, 

“Experimento com pessoas” e suas traduções em inglês. É possível ver o protocolo completo 

no Apêndice A. Além disso, foram incluídas referências identificadas pelo orientador que não 

foram obtidas por meio do protocolo de seleção de artigos. 

O objetivo da revisão de literatura foi responder às perguntas abaixo.  

RQ1 - Quais são os estudos experimentais com pessoas que avaliam técnicas de 

depuração de software?  

RQ2 – Como são aplicados os estudos com pessoas que avaliam técnicas de depuração 

de software?  

RQ3 – Quais os procedimentos e métodos utilizados para avaliar técnicas de 

depuração em estudos com pessoas?  

RQ4 - As técnicas de depuração aplicadas nesses estudos melhoraram o desempenho 

das pessoas? 
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A partir dessas questões, foi feita a condução e leitura dos artigos selecionados, que 

estão divididos nas seções a seguir. A Seção 3.1 traz uma análise dos artigos selecionados na 

condução da revisão sistemática para responder à questão RQ1. A Seção 3.2 descreve a forma 

como são aplicados os estudos com pessoas para avaliação da questão RQ2. A Seção 3.3 

explica os insumos utilizados para validação dos experimentos, como as análises estatísticas 

utilizadas, para responder à questão RQ3. Para finalizar, a Seção 3.4 descreve os resultados de 

cada pesquisa, por exemplo, se foi validada a hipótese de melhora no desempenho dos 

desenvolvedores ao utilizarem as técnicas de depuração de software propostas. 

3.2 Experimento com pessoas para validação de técnicas de depuração de software 

Os estudos selecionados para a leitura e análise da bibliografia existente para a 

validação das técnicas de depuração automatizada que utilizam experimento com pessoas 

podem ser vistos na Tabela 5. Foram incluídos na revisão cinco trabalhos com relevância para 

levantamento das informações levantadas pelas questões que guiam este estudo. Este 

levantamento responde à RQ1.  

 Muitos estudos na área de depuração de software estão indo em direção à ideia de 

causa e efeito, ou seja, a relação entre fenômeno e efeito, utilizando diferentes modelos como 

probabilístico e estatístico (WONG et al, 2016). No primeiro artigo listado na Tabela 5, 

PARNIN e ORSO (2011) utilizaram a métrica Tarantula, similar à métrica Ochiai 

apresentada no capitulo anterior, e uma das primeiras técnicas de localização de defeito 

baseado em cobertura de código. Ela ranqueia os comandos com maior probabilidade de 

conter um defeito. Seguindo o mesmo conceito, XIE et al (2016) realizou um estudo 

utilizando a mesma técnica, mas modificando o procedimento para aprimorar as 

configurações do experimento, com mais participantes e tarefas para depuração, com o intuito 

de ampliar a área de conhecimento. 

WANG, PARNIN e ORSO (2015) propuseram uma nova abordagem chamada técnica 

de Retorno de Informação (Information Retrieval ou IR), cujo objetivo é identificar arquivos 

que provavelmente contenham o defeito, a partir de similaridades léxicas com o conteúdo de 

relatório de defeitos. A ideia é que os programas contenham as palavras parecidas ou idênticas 

às do relatório de defeito, o que faria com que o arquivo que contém as palavras 

provavelmente contém o defeito. Esta técnica ainda é incipiente e está sendo validada sua 

eficácia, acredita-se que seja tão eficaz quanto as técnicas LDC. 
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Tabela 5 - Artigos incluídos na revisão da bibliografia 
 

Autor Programas 
Quant. de 
defeitos 

Análise 
estatística 

Instrumentação 
Grupo de 
pessoas 

Heurística 

Parnin e 
Orso, 
(2011) 

Tetris 
NanoXML  

1 em cada 
t-test 

bicaudal 

Rastreamento 
da log da 
navegação; 
Programa 
exemplo. 

34 
desenvolv

edores 

Tarantula 

Gouveia, 
Campos 
e Abreu 
(2013) 

Xstream  1 

kernel 
density 

estimation  
t-test 

Questionário 
para nivelar 
conhecimento 
Junit e Java. 

40 
estudante

s  
Ochiai 

Xie et al  
(2016) 

quicksort 
heapsort 
findTriple 

subSequenc
e 

TIcTactoe 
Elevator 

BOatBomb 

1 defeito 
em cada 

versão = 17 
versões 

t-test 

Rastreamento 
de log de 
navegação. 

207 
estudante

s 

Técnica 
LDC 

Wang, 
Parnin e 

Orso 
(2015) 

Aspectj 
SWT 
Zxing 

Jodatime 

206 
98 
20 
9 

t-test 
unicaudal 

 Máquinas 
virtuais com 

todas as 
aplicações já 
instaladas e 

instruções de 
uso. 

70 
participan

tes  

Técnica 
baseada 

em IR 

Sakurai e 
Masuhar
a (2015) 

NekoHTML 
SCXML 

Apache Ant 

Erros 
inseridos 

em 4 
programas 

dos três 
projetos 

selecionad
os  

Mann-
Whitney 

U-test 

Tutorial 
explicativo.  

Exemplo com 
um programa 

simples. 

24 
estudante

s  

Técnica 
baseada 

em traços 

Xia et al 
(2016) 

Commons 
Math 

Commons 
Lang 

JFreeChart 
Joda-Time 

6 

6 

3 

1 

Wilcoxon 
Rank Sum 
test, Cliff’s 

Delta 

Rastreamento 
de log de 

navegação e 
máquinas 

virtuais 
configuradas. 

36 
profission

ais 

Técnica 
SFL 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

 

SAKURAI e MASUHARA (2015) escreveram um artigo que propõe a utilização da 

funcionalidade omission finder para apoiar a técnica de depuração baseada em rastreamento 
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(Traced-based debugging). De acordo com os autores, a vantagem desta técnica é poder voltar 

a um ponto de execução do programa e verificar seu estado, diferentemente dos tradicionais 

breakpoints, que só possibilitam avançar o estado. 

O estudo de XIA et al. (2016) é um experimento com pessoas com o intuito de avaliar 

a técnica de localização de defeito baseada em cobertura de código de três maneiras: 

utilizando uma ferramenta precisa, uma ferramenta de média precisão e sem a utilização de 

nenhuma ferramenta de depuração. Essa avaliação compara se há aumento significativo de 

melhora na performance na tarefa de depuração. 

3.3 Aplicação dos experimentos 

Para responder à RQ2, os artigos selecionados foram analisados de forma a obter as 

informações para os tópicos de interesse: (i) público participante do experimento; (ii) forma 

de aplicação e instrumentação do experimento; e (iii) programas selecionados para aplicação 

das técnicas de depuração a serem avaliadas. Os tópicos serão descritos nos subitens abaixo. 

3.3.1 Público participante 

No estudo de PARNIN e ORSO (2011), foi selecionado um grupo de estudantes de 

graduação da disciplina de engenharia de software, em um total de 34 participantes, com 

diferentes níveis de experiência em programação. Os participantes foram divididos em dois 

grupos A e B, cujo objetivo seria completar duas tarefas de depuração. A primeira tarefa 

consistia em identificar o defeito no programa Tetris e a tarefa de número dois envolvia a 

identificação do defeito no programa NanoXML. Os participantes do grupo A tiveram que 

localizar o defeito do programa Tetris com a ferramenta de depuração automatizada 

disponibilizada para o experimento, enquanto o outro grupo teve a tarefa de depurar o mesmo 

programa sem a ferramenta. Na tarefa seguinte, o grupo A foi incumbido de localizar o 

defeito no NanoXML sem a ferramenta, enquanto o grupo B utilizou a ferramenta para a 

tarefa de depurar o programa NanoXML. 

No estudo de GOUVEIA, CAMPOS e ABREU (2013), foi feito um estudo com 40 

estudantes de mestrado em Informática e Engenharia da Computação da Universidade de 

Porto, que possuíam experiência com a IDE Eclipse e foram divididos em dois grupos de 

vinte pessoas. Um dos grupos utilizou a ferramenta para localização de defeitos baseada em 
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cobertura desenvolvida pelos pesquisadores, enquanto o outro grupo não utilizou a 

ferramenta, somente as técnicas de depuração manual. 

No estudo de XIE et al (2016), foram selecionado 207 participantes entre os estudantes 

do terceiro ano do curso de graduação em Ciência da Computação com diversos níveis de 

experiência em programação Java. As versões dos programas com defeitos foram 

categorizados em seis grupos, de acordo com o nível de precisão que a ferramenta retornava 

com relação às linhas ranqueadas. 

Para o experimento de WANG, PARNIN e ORSO (2015), foram recrutados 70 

participantes com vários níveis de experiência em programação. Eles foram divididos em oito 

grupos, de forma que cada grupo tivesse duas tarefas a serem executadas, uma tarefa contava 

com a ajuda da ferramenta proposta e a outra não. 

SAKURAI e MASUHARA (2015) fizeram um experimento com 24 estudantes de 

mestrado com diversos níveis de experiência em programação e depuração de programas. 

Foram elaboradas quatro tarefas de depuração e os participantes foram avaliados com relação 

a três cenários: (OF) Traceglasses com a funcionalidade “omission finder”, (TG) 

Traceglasses sem a funcionalidade “omission finder” e (BD) um depurador com breakpoint 

disponível no Eclipse 4.2. Os participantes foram divididos em três grupos, cada grupo foi 

associado a um cenário de depuração, de forma que cada tarefa tivesse o mesmo número de 

participantes. 

O experimento realizado por XIA et al. (2016) contou com a participação de 36 

profissionais de TI com experiência profissional de 3 a 4 anos. Os participantes foram 

divididos em três grupos: um utilizando a ferramenta de depuração precisa (ferramenta que 

ranqueia os defeitos nas primeiras cinco posições da lista de elementos suspeitos), um 

utilizando a ferramenta de depuração mediana (ferramenta que ranqueia os defeitos fora das 

primeiras cinco posições da lista de elementos suspeitos, mas que estejam dentro dos dez 

primeiros elementos) e um sem ferramenta de depuração (utilizando apenas as ferramentas 

disponíveis na própria IDE Eclipse). Os 16 defeitos foram divididos em 4 tarefas, de forma 

que em cada tarefa, os participantes devem localizar os 4 defeitos em um ou dois projetos 

dentre os 4 selecionados: Commons Math, Commons Lang, JFreeChart e Joda-Time. Os 

participantes não foram avisados quais ferramentas eles utilizariam no experimento. 
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3.3.2 Forma de aplicação e instrumentação do experimento 

No estudo de PARNIN e ORSO (2011), o experimento ocorreu tanto em sala de aula 

quanto no laboratório da universidade, foi instalado o plug-in e um programa de exemplo uma 

semana antes da avaliação experimental. Os participantes receberam instruções no início da 

avaliação e foi especificado que teriam 30 minutos para completar cada tarefa. No total, o 

experimento teve duração de duas horas, contando com 30 minutos para explicações iniciais, 

30 minutos para cada uma das duas tarefas e 30 minutos finais para responder a um 

questionário. 

No estudo de XIE et al (2016), um tutorial foi disponibilizado para os participantes 

com relação à ferramenta. Cada participante deveria completar duas tarefas em 90 minutos, os 

estudantes de uma sala fariam a tarefa de depuração de programas de um único arquivo sem a 

ferramenta e fariam a tarefa de depuração de programas com múltiplos arquivos com a 

ferramenta desenvolvida. Os estudantes da outra sala fariam o oposto.  As tarefas foram 

distribuídas aleatoriamente entre os participantes. 

Em WANG, PARNIN e ORSO (2015), foi disponibilizado um questionário a ser 

respondido pelos participantes, um plug-in do Eclipse para gravar as logs dos participantes. 

Foi criada uma máquina virtual que já continha os projetos, já estava instalado o Eclipse e a 

ferramenta desenvolvida para o experimento. O usuário de cada grupo já estava configurado 

com as tarefas correspondentes. Ao se registrarem no sistema, os participantes recebiam 

instruções para iniciar as tarefas. A recomendação é que terminassem as tarefas em até 30 

minutos, mas não necessariamente. Ao finalizarem as tarefas, o registro de navegação era 

enviado ao servidor, de forma que os participantes mantinham o anonimato, os participantes 

submetiam os questionários e davam feedback sobre a ferramenta. 

No experimento de SAKURAI e MASUHARA (2015), foi elaborado um tutorial de 

utilização de cada uma das ferramentas de depuração, com um exemplo simplificado. Cada 

participante trabalhou em cada tarefa com a ferramenta de depuração associada a ele e foi 

instruído que, caso não conseguisse localizar o defeito dentro de uma hora, prosseguisse para 

a próxima tarefa. 

XIA et al. (2016) criaram 9 máquinas virtuais, configuradas para o experimento. 

Nessas máquinas já estavam instalado o Eclipse, os quatro projetos a serem depurados e a 

aplicação de rastreamento de logs de navegação, ACTIONRECORDER. Os participantes 

foram instruídos a realizarem a tarefa em três horas, mas não havia restrição com relação ao 

tempo de término. Os participantes também responderam um questionário de feedback de suas 
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experiências com o uso das ferramentas e, caso não tenham conseguido localizar os quatro 

defeitos em três horas, também foi solicitado que falassem por que não conseguiram finalizar 

a tarefa. 

 

3.3.3 Programas selecionados para aplicação das técnicas de depuração 

Os estudos realizados nos artigos lidos utilizaram, em sua maioria, códigos abertos e 

de aplicação diversa. Muitos experimentos selecionaram os programas com critérios 

necessários para responder às hipóteses de cada pesquisa. 

Para validar a eficácia da ferramenta de visualização proposta por GOUVEIA, 

CAMPOS e ABREU (2013), foi utilizado o programa XStream versão 1.4.4, que contém 

17389 linhas de código (LOC), 306 classes e 22 pacotes. Foi utilizado 1418 casos de teste e 

foi inserido um defeito lógico, que originalmente era uma desigualdade (“!=”) e foi alterada 

para uma igualdade (“==”). Este defeito causava um efeito inesperado durante a execução. 

No estudo de PARNIN e ORSO (2011), o experimento foi feito utilizando os 

programas Tetris, que contém 2403 linhas de código (LOC) com o intuito de ser um programa 

que tem um resultado esperado pelos participantes, ou seja, os participantes saberiam o que 

está errado ao executar o programa. Outro programa foi utilizado para responder às questões 

do estudo, NanoXML, que consiste em 4408 linhas de código (LOC), que é bastante utilizado 

em depuração automatizada, que possui características que o Tetris não possui. Além disso, os 

participantes do experimento não tinham muita familiaridade com o código, o que 

complementaria o estudo. 

Para validar seu estudo, XIE et al (2016) utilizaram 17 versões que contêm defeitos 

inseridos nos seguintes programas: QuickSort (35 LOC), HeapSort (35 LOC), FindTriple (38 

LOC), SubSequence (17 LOC), TicTacToe (500 LOC), Elevator (238 LOC) e BoatBomb 

(164 LOC). 

WANG, PARNIN e ORSO (2015) utilizaram os programas Aspectj, SWT, ZXing, 

Joda-Time e seus respectivos relatórios de defeitos. Já SAKURAI e MASUHARA (2015) 

utilizaram versões dos programas de código aberto SCXML, NekoHTML e Apache Ant. 

XIA et al. (2016) utilizaram os projetos Commons Math (85000 LOC, 6 defeitos), 

Commons Lang (22.000 LOC, 6 defeitos), JFreeChart (96.000 LOC, 3 defeitos) e Joda-Time 

(27.000, 1 defeito). 



33 

As principais características em comum dos programas incluídos foram: (i) todos os 

programas selecionados são de projetos de código aberto para permitir a comparação da 

versão defeituosa e a versão corrigida; (ii) muitos dos programas não eram de domínio dos 

participantes do experimento. 

3.4 Metodologia para validação dos experimentos 

Para a validação dos resultados, PARNIN e ORSO (2011) utilizaram a análise 

estatística teste t bicaudal. Foi necessário avaliar o perfil dos participantes em cada grupo para 

conseguir uma significância estatística, o que levou aos autores identificarem que 

programadores com mais experiência se beneficiariam mais do uso da ferramenta de LDC. 

Em GOUVEIA, CAMPOS e ABREU (2013), também foi utilizada o teste t para 

avaliar a significância estatística. Os autores afirmam que, apesar de os grupos não seguirem 

uma distribuição t de Student, o teste t é aplicável, apenas sem a precisão de uma distribuição 

normal perfeita. 

XIE et al (2016) também utilizou o teste t unicaudal e bicaudal para avaliar a 

significância estatística de seus resultados de cada uma das hipóteses propostas. Os estudos de 

WANG, PARNIN e ORSO (2015) também conseguiram significância estatística a partir do 

teste t. Já SAKURAI e MASUHARA (2015), utilizaram o teste U de Mann-Whitney para 

avaliar o resultado de seus experimentos para cada conjunto de dados.  

Para validar estatisticamente o resultado, XIA et al. (2016) utilizaram o teste de 

Wilcoxon Rank Sum, de forma que obteve uma confiança de 99%. Além disso, foi utilizado 

Delta de Cliff, que é uma métrica não parametrizável que quantifica diferenças entre dois 

grupos. 

A partir dos artigos selecionados, foi possível verificar que a análise estatística mais 

utilizada para validação dos dados foi seguindo a distribuição t de Student e utilizando o teste 

t, tanto unicaudal quanto bicaudal. As amostras selecionadas variavam de 24 a 207 

participantes, porém, a avaliação da qualidade da amostra foi relevante para a análise dos 

resultados obtidos nos experimentos. Os grupos que continham mais participantes com nível 

mais avançado em programação e depuração tiveram melhores resultados. Desta forma, é 

possível concluir que é necessário avaliar a qualidade dos participantes do experimento, além 

da quantidade. 
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3.5 Resultados dos experimentos realizados nas pesquisas 

Em PARNIN e ORSO (2011), o resultado do experimento pôde levar a algumas 

conclusões. Os desenvolvedores com maior grau de experiência foram mais rápidos usando a 

ferramenta, com significância estatística na depuração do Tetris. Para o NanoXML não pode 

ser concluído o mesmo, desta forma, foi observado que a ferramenta não ajuda a concluir 

tarefas mais complexas. 

A partir do rastreamento das ações dos participantes durante a utilização das 

ferramentas, foi possível concluir que os desenvolvedores não visitam cada trecho de forma 

linear do ranking, exceto o grupo de desenvolvedores de menor desempenho (que não 

encontraram o defeito) que normalmente seguiam o ranking. O comportamento dos 

desenvolvedores também não foi linear, muitas vezes seguiam a ordem de investigar do 

trecho de maior para o menor grau de suspeição, outras vezes o contrário, ziguezagueando. 

Alguns desenvolvedores comentaram no questionário final que não seguiam a ordem proposta 

por ter a intuição da hipótese de onde estava o defeito e seguia uma ordem própria, outros 

justificaram que pulavam os trechos que não achavam relevantes. 

Foi observado por meio dos logs também que é necessário maior contexto para achar o 

bug ao invés de simplesmente mostrar a linha que contém o defeito, pois apenas 1 em 10 

participantes do experimento parou de localizar o defeito após clicar no trecho listado no 

ranking que realmente continha o defeito. Os demais demoraram, em média, 10 minutos a 

mais para localizarem o defeito. 

A partir do questionário, pode-se perceber que os maiores benefícios da ferramenta foi 

guiar a busca pelo defeito. Isso foi positivo para a depuração do Tetris, porém, não ajudou na 

depuração do NanoXML, na qual alguns desenvolvedores acharam que havia muitos falsos 

positivos e acharam melhor a utilização de breakpoints. Algumas sugestões foram feitas como 

adicionar mais informações nos trechos de código, como nome do método, adicionar os 

valores de execução e ter mais algumas informações por que o trecho de código foi 

classificado como suspeito. 

Algumas observações puderam ser concluídas pelos autores: (i) uma ferramenta de 

depuração automatizada pode ajudar o desenvolvedor a achar a causa raiz do problema e não 

simplesmente evitar o defeito, ou seja, no experimento realizado, foi possível verificar que o 

grupo que utilizou somente o método tradicional de depuração muitas vezes acabou ignorando 

o defeito de forma que o mesmo não ocasionasse a falha e não corrigiu o defeito 
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propriamente; (ii) informações como valores de dados e casos de teste, no trecho de código 

ranqueado pode ajudar a depuração. 

Algumas implicações podem ajudar próximas pesquisas: (i) as técnicas devem focar 

na melhoria de ranking de valor absoluto em vez de porcentagem; (ii) as ferramentas podem 

ser mais eficientes se utilizar uma mescla de ranking com informações de busca de palavras 

chave para ajudar a direcionar melhor na depuração; (iii) a pesquisa deve criar um 

ecossistema propício para a tarefa de depuração de software, que inclui gerenciamento de 

casos de teste. 

Algumas ameaças para a validade do experimento: (i) o tempo limite de 30 minutos 

estipulados pode ter inibido os desenvolvedores menos experientes a utilizar bem a 

ferramenta e validar a técnica para esse público; (ii) o tipo de público escolhido foi 

estudantes, apesar de ter vários graus de experiência no mercado de trabalho, pode ter afetado 

o resultado, já que o intuito das ferramentas é ajudar o desenvolvedor em contexto industrial; 

(iii) o fato de os programadores não conhecerem o código do experimento pode ser uma 

ameaça, já que boa parte dos códigos a serem depurados pode ter sido feitos por eles mesmos 

em contexto real; (iv) o escopo ter apenas dois programas e dois defeitos foi estrategicamente 

manipulado, outros experimentos devem ser realizados para confirmar as hipóteses iniciais, 

porém, permitiu algumas observações preliminares; e (v) o fato de ter como rastrear o fluxo 

de dados no programa NanoXML pode ter manipulado os resultados do experimento, pois se 

houvesse esse tipo de rastreamento para o Tetris, o resultado poderia ter sido diferente. 

Como conclusão, o experimento teve resultados positivos e negativos e foi possível 

perceber que a utilização da ferramenta pode ser eficiente, mas limitado à experiência do 

desenvolvedor e à simplicidade do código. O artigo também contribuiu com algumas 

premissas a serem utilizadas nas próximas pesquisas neste ramo, como a utilização de um 

valor absoluto com relação ao programa a ser depurado e não a porcentagem que o ranking 

representa do programa. Outro direcionamento que pode ser feito é utilizar mais contexto no 

desenvolvimento das técnicas de depuração, como fatiamento, casos de teste e informações de 

valores de dados e propor um ranking com associação por palavras-chave. 

No estudo de GOUVEIA, CAMPOS e ABREU (2013), no geral, foi possível concluir 

que a ferramenta que implementa a técnica de depuração era muito útil e ajudou os usuários, 

que aceitaram bem a ideia de utilizar a ferramenta. Os usuários também contribuíram com 

sugestões de melhoria. Porém, por se tratar de um experimento muito simples, no qual havia 

apenas um defeito inserido manualmente, essa significância estatística é válida para 

experimentos deste tipo somente. 
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Em XIE et al (2016), a validação dos resultados foi feita baseada nos seguintes tópicos 

investigativos: (i) se aplicar a técnica para localizar defeitos é mais rápido que não utilizar a 

técnica e se é mais eficaz na localização dos defeitos (ii) se há padrão de navegação na 

utilização da ferramenta que implementa a técnica de depuração,  (iii) e verifica se a 

utilização dessa ferramenta afeta a localização de defeitos. Foi verificado que nas tarefas que 

envolviam a utilização da ferramenta e as linhas que continham o defeito estavam nas 

primeiras posições da lista de maior suspeição foi de acordo com a intuição dos autores e 

tiveram melhores resultados. No entanto, nas tarefas de depuração que não tinham os defeitos 

localizados logo nas primeiras linhas do ranking não foram beneficiadas pela ferramenta. A 

baixa precisão da ferramenta na listagem de linhas que podem conter o defeito faz a utilização 

da técnica não ser melhor que as técnicas tradicionais de depuração. Da mesma maneira que a 

questão de rapidez na localização do defeito, foi verificado que a utilização da ferramenta 

prolongou a tarefa de depuração, principalmente na baixa acurácia da listagem de defeitos. No 

geral, pode-se afirmar que a utilização da técnica de localização de defeito não melhorou o 

tempo de localização dos defeitos nos códigos selecionados. 

Na análise do padrão de navegação dos desenvolvedores, foi possível verificar dois 

padrões de navegação: a primeira é a verificação inicial do código por parte dos 

desenvolvedores, que ajuda ao desenvolvedor a entender o código e pode ajudar a identificar 

o defeito mais facilmente. Apesar de que o intuito da ferramenta seja ajudar no início da tarefa 

identificando as linhas que poderiam conter o defeito, esse padrão de verificar o código inteiro 

primeiro não foi deixado de lado. O segundo padrão foi a verificação de que o desenvolvedor 

analisa mais tempo as linhas ao redor da linha indicada pela lista de linhas suspeitas. Os 

autores afirmam que mesmo que a técnica tenha sido precisa, esse padrão pode ser observado, 

o que acaba levando a um maior tempo na tarefa de depuração. Por fim, os autores verificam 

que a utilização da técnica pode ser mais lenta que sem o uso da técnica, principalmente se a 

técnica não for precisa, provavelmente porque a técnica pode confundir os programadores na 

compreensão do código e pode enfraquecer a habilidade deles na hora da depuração. 

Neste estudo, os autores analisam as ameaças do experimento, uma vez que algumas 

limitações foram tomadas como premissas para aplicação do experimento. Uma delas foram 

os participantes, que eram estudantes, com experiência em programação muito similar, sem 

experiência profissional de mercado. Porém, uma vez que a escolha dos programas não 

envolviam projetos de mercado nem conhecimento específico, essa população de participantes 

pôde ser elegida para o experimento. No entanto, a simplicidade dos programas foi a última 

ameaça, pois os programas eram muito pequenos e com defeitos inseridos no código. Foi 
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citado que em estudos futuros, a oportunidade de utilizar programas com maiores níveis de 

dificuldade pode melhorar a investigação da técnica. 

No experimento de WANG, PARNIN e ORSO (2015), alguns resultados foram 

desprezados, por conterem dados inválidos de participantes que interpretaram incorretamente 

as instruções. Apenas 58 de 70 participantes foram considerados no resultado final por conta 

disso. Foi possível verificar que, comparando o tempo para localizar o defeito e a qualidade 

do relatório de defeitos, a hipótese de que a utilização de relatórios de defeitos com boas 

informações ajuda o desenvolvedor pôde ser constatada. Foi verificado que os 

desenvolvedores utilizavam informações obtidas do relatório de defeitos para sua busca, como 

nome de arquivos e nome de métodos. Na situação que o relatório de defeitos não contém 

informação de boa qualidade, o ranking de linhas suspeitas pode ajudar na localização de 

defeitos. Porém, foi analisado que apenas quando o ranking produz uma lista perfeita de 

suspeição de localização de defeitos, ou seja, quando as linhas que contém o defeito de fato 

estão nas primeiras posições do ranking, essa técnica ajuda o desenvolvedor. 

 Já SAKURAI e MASUHARA (2015) verificaram que a técnica implementada pelo 

experimento aplicado pode encurtar o tempo de depuração, porém em situações específicas. 

Também verificaram que o tempo de utilização da técnica baseada em traços pode ser 

comparado com o tempo de depuração utilizando breakpoints. 

XIA et al. (2016) puderam concluir com seu experimento que tanto a ferramenta com 

uma técnica precisa de localização de defeito baseada em cobertura de código quanto a 

ferramenta que implementa a mesma técnica, mas com precisão mediana, ajudam os 

profissionais a diminuir o tempo de localização do defeito. Foi possível obter uma taxa de 

sucesso, ou seja, de localização dos defeitos, de 98% no grupo de pessoas que utilizou a 

ferramenta acurada contra 77% de taxa de sucesso do grupo sem nenhuma ferramenta. Da 

mesma forma, obteve-se 94% de taxa de sucesso contra 77% dos que não utilizaram nenhuma 

ferramenta. Com relação ao tempo gasto na atividade, o grupo que utilizou a ferramenta 

acurada conseguiu localizar os defeitos em média 11,38 minutos contra 26,45 minutos da 

média do grupo sem nenhuma ferramenta. O grupo que utilizou a ferramenta mediana levou 

em média 16.35 minutos para localizar os defeitos. Foi possível verificar também neste estudo 

que a maioria dos participantes seguia apenas os cinco primeiros elementos da lista de 

suspeição, decaindo o número de participantes que permaneciam seguindo a lista em ordem. 
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3.6 Conclusão da revisão  

O resultado da leitura dos artigos selecionados mostra que as técnicas de depuração 

automatizada apresentam resultados conflitantes nos experimento com pessoas. PARNIN e 

ORSO (2011) identificaram que a falta de contextualização das informações fornecidas pelas 

ferramentas podem comprometer a capacidade do desenvolvedor entender o que está 

ocasionando o erro ou a falha. Já os resultados de XIE et al (2016) com estudantes mostrou 

que a ferramenta era útil somente quando conseguiu classificar os defeitos nas primeiras 

posições da lista de elementos suspeitos. Já GOUVEIA, CAMPOS e ABREU (2013) e XIA et 

al. (2016) mostram que as ferramentas LDC melhoram o desempenho dos desenvolvedores na 

localização de defeitos. 

 Outra situação a ser observada é que a maioria dos experimentos utiliza uma 

população de estudantes de graduação ou pós-graduação para aplicação dos experimentos, o 

que pode limitar a variedade de experiências necessárias para validar se a técnica é eficaz para 

qualquer situação real de desenvolvimento. 

Nesta revisão bibliográfica foi possível verificar que as análises estatísticas mais 

utilizadas requerem um número elevado de participantes, por se tratar de uma análise 

quantitativa. Desta forma, uma técnica para ser avaliada com validade estatística requer a 

mobilização de um grande número de participantes. 

Como conclusão deste trabalho, foi possível verificar quais os estudos existentes na 

literatura que aplicam experimentos com pessoas para validar as técnicas de localização de 

defeito. Esta análise mostra que não há evidências conclusivas da eficácia das técnicas de 

localização de defeitos em situações reais.  

Dessa forma, o trabalho proposto pelo projeto de pesquisa de mestrado mostra-se 

relevante, pois irá avaliar se o uso de informações contextuais (informação de fluxo de dados) 

aumenta a eficácia da localização de defeitos baseada em cobertura de código. 
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4 Jaguar 

A Jaguar (JAva coveraGe faUlt locAlization Ranking) é uma ferramenta que 

implementa a técnica de localização de defeitos baseada em cobertura de código (LDC) 

(RIBEIRO, 2016) para a depuração de programas escritos em Java. Ela utiliza dois tipos de 

cobertura, linhas de código e associações definição-uso (adu) (RAPPS, 1985), além de dez 

diferentes métricas para calcular valores de suspeição para as linhas e as adus de um 

programa. A Jaguar está disponível como um plug-in para o IDE Eclipse, e foi desenvolvida 

pelo grupo de pesquisa SAEG (Software Analysis and Experimentation Group) da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH–USP). 

As informações de cobertura são coletadas a partir da execução de testes de unidade 

escritos com a biblioteca JUnit
1
. A Jaguar utiliza as ferramentas JaCoCo

2
 e BA-DUA 

(CHAIM; ARAUJO, 2013) para obter essas informações. JaCoCo gera a cobertura de linhas, 

ramos, métodos, classes e de outros componentes, enquanto a BA-DUA gera a cobertura de 

adus. 

4.1 Pré-requisitos para instalação 

Jaguar pode ser instalada em qualquer Eclipse a partir da versão Indigo ou superior, 

com máquina virtual Java 1.7 ou superior. Ela funciona com JUnit versões 3 ou 4. O Eclipse 

deve possuir o plug-in PDE, disponível no próprio repositório de plug-ins do Eclipse, 

previamente instalado. Recomenda-se ainda que o computador possua ao menos 1 GB de 

Memória RAM. 

4.2 Processo de instalação 

A instalação da Jaguar requer o download da ferramenta, o passo a passo de como 

instalar pode ser encontrado em: https://saeg.github.io/. Caso se deseje obter 

acesso ao código fonte da ferramenta, ela está disponível no repositório: 

https://github.com/saeg/jaguar.git. 

                                                        
1  http://junit.org/junit4/ 
2  http://www.eclemma.org/jacoco/ 
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4.3 Utilização da ferramenta 

O programa calculaMDC, descrito no código da Figura 1, pode ser visto na Figura 5 

aberto no IDE Eclipse. O conjunto de casos de teste descrito na Figura 4 são apresentados na 

Figura 6 na forma de testes automatizados com a biblioteca JUnit. Os métodos com asserções 

para verificar os resultados dos testes representam cada um dos casos de teste. 

Figura 5 - Tela do projeto exemplo com o programa calculaMDC na IDE Eclipse 
 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 
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Figura 6 - Tela do componente JUnit para o conjunto de testes descritos na Figura 4 
 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

Para ativar a Jaguar, é necessário selecionar o projeto desejado, no nosso caso MDC, e 

clicar com o botão direito do mouse. A ferramenta irá apresentar o menu descrito na Figura 7. 

Para definir a coleta da cobertura desejada (linha ou adu), o desenvolvedor deve selecionar as 

opções Run as e, em seguida, Run Configurations. 
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Figura 7 - Ativação da Jaguar para coleta de cobertura 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

Uma vez selecionado a opção Run configurations, o desenvolvedor poderá selecionar 

as opções para a coleta de cobertura como descrito na Figura 8. Clique duas vezes no item 

Jaguar Fault Localization. Será criada uma configuração para o programa MDC e será aberto 

o formulário de configuração da Jaguar, conforme apresentado na Figura 8. Deve-se 

selecionar o Tipo de Cobertura (em inglês, Coverage Type) a ser gerado pela Jaguar: 

informações de Fluxo de Controle (linha) (em inglês, Control-flow (line)) ou Fluxo de Dados 

(adu) (em inglês, Data-flow (dua)). 

O Tipo de Saída (em inglês, Output type) indica o formato em que serão gerados os 

relatórios da Jaguar. Na opção Plano (em inglês, Flat), os relatórios são gerados com os 

elementos ordenados por valor de suspeição. Na opção Hierárquico (em inglês, Hierarchical), 

os elementos são organizados de acordo com a estrutura do código (em pacotes, classes, 

métodos e linhas ou adus). Para utilizar a visualização da Jaguar, deve-se escolher a opção 

Hierárquico. As opções da área Incluídos (em inglês, Includes) indicam, respectivamente, 

quais pacotes do programa devem ser incluídos no relatório, o caminho para classes 
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compiladas do projeto, e o tipo de informação de rastreamento (em inglês, log) será coletado 

durante a execução da Jaguar. Na guia Test, o desenvolvedor deve especificar se o projeto está 

automatizado com o JUnit 3 ou JUnit 4. Ele pode ainda escolher se deseja rodar todos os 

testes ou algum teste específico. 

A Jaguar gera arquivos em formato XML com os valores de suspeição atribuídos às 

linhas ou às adus de acordo com dez métricas para atribuição de suspeição, a saber, Ochiai 

(ABREU; ZOETEWEIJ; VAN GEMUND, 2007), Kulczynski2 (NAISH; LEE; 

RAMAMOHANARAO, 2009), Zoltar (GONZALEZ; 2007), McCon (NAISH; LEE; 

RAMAMOHANARAO, 2009), Op (NAISH; LEE; RAMAMOHANARAO, 2010), Tarantula 

(JONES; HARROLD; STASKO, 2002), Wong3 (WONG; DEBROY; CHOI, 2010), DRT 

(CHAIM; MALDONADO; JINO, 2003), MINUS (XU et al., 2011) e Jaccard (ABREU; 

ZOETEWEIJ; VAN GEMUND, 2007). Quando o desenvolvedor, seleciona o botão Run, os 

testes de unidade são executados e a cobertura selecionada (linha ou adu) é coletada 

utilizando JaCoCo ou BA-DUA. A Jaguar recebe um objeto com todos os dados de cobertura 

dos casos de teste bem como a informação se um dado caso de teste falhou ou foi bem 

sucedido. Com essas informações, as dez métricas disponíveis são utilizadas para atribuir 

valores de suspeição para cada componente (linhas ou adus) coberto durante os testes. Esses 

componentes são então mapeados para linhas a serem inspecionadas pelo desenvolvedor. 

Figura 8 - Opções para coleta de cobertura do programa 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 
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A Jaguar salva os arquivos XML no diretório oculto /.jaguar, dentro da pasta do 

projeto, logo após o término da coleta de dados. Para visualização das informações de 

suspeição geradas pela Jaguar, é necessário renomear o arquivo gerado da métrica a ser 

utilizada na depuração para jaguar.xml e movê-lo para o diretório principal do projeto. 

Para visualizar as informações do relatório na Jaguar, o desenvolvedor deve clicar novamente 

com o botão direito no projeto e clicar no Run Jaguar, conforme apresentado na Figura 9. 

Figura 9 - Solicitando a visualização com a Jaguar 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

 

A Jaguar então apresenta uma tabela em ordem decrescente dos valores de suspeição 

dos componentes do programa, que são demonstrados em uma escala que varia entre 0 e 1 e 

representados por meio de um esquema de coloração que pode ser verde, amarelo, laranja ou 

vermelho. 
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4.4 Relatórios gerados e Análise dos dados produzidos 

Utilizando o programa calculaMDC descrito no código da Figura 1, foi executada a 

Jaguar para a localização do defeito do programa utilizando adus e a métrica Ochiai. O 

resultado pode ser visto na Figura 10. 

Figura 10 – Execução da Jaguar com o uso de adus e a métrica Ochiai para o exemplo 
calculaMDC 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

É possível ver que a lista de suspeição à direita da tela mostra as adus com maior 

probabilidade de conter um defeito. A Figura 11 apresenta em detalhes as adus mais suspeitas. 

Para o exemplo, (def=16, use=25, var=valor2) e mais outras quatro adus possuem grau de 

suspeição igual a 1,0. A adu (def=24, use=31, valor=maiorValor) também possui grau de 

suspeição 1,0. De fato, o defeito inserido está na linha 24 da Figura 5 (tela do projeto), 

especificamente, na atribuição do valor da variável valor2 para a variável maiorValor. 
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Figura 11 – Lista de adus mais suspeitas para o exemplo calculaMDC 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

A funcionalidade de visualização também permite que o código fonte fique destacado 

com uma cor diferente, de forma a facilitar a identificação das linhas mais suspeitas. A linha 

que contém grau de suspeição acima de 0,75 fica destacada em vermelho; entre 0,50 e 0,74 

fica com a cor laranja; entre 0,25 e 0,50 fica em amarelo; e abaixo desse valor fica com uma 

cor verde. Além disso, ao clicar em algum componente na lista de suspeição, a ferramenta 

localiza no código o componente clicado, para facilitar a identificação do trecho de código a 

ser investigado. 

A Figura 12 mostra a visualização da Jaguar para o programa calculaMDC 

utilizando a cobertura de linhas e a métrica Ochiai. A Figura 13 mostra em detalhes a lista da 

Jaguar, na qual as linhas 24 e 25 da Tabela 3 aparecem como as mais suspeitas de conter o 

defeito. As métricas atribuem maior valor de suspeição às linhas executadas por casos de teste 
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que falham. De fato, o segundo caso de teste, calculaMDC(7,4), da Figura 4 falha e 

executa a linha 24 onde o defeito foi inserido. Quando o desenvolvedor clica em algum 

elemento da lista de linhas suspeitas, o editor do Eclipse é posicionado na linha suspeita para 

investigação. 

Figura 12 – Execução da Jaguar com o uso de linhas e a métrica Ochiai para o exemplo 
 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

Figura 13 – Lista de linhas mais suspeitas para o exemplo calculaMDC 

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 
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4.5 Considerações finais 

Este capítulo abordou a descrição da ferramenta Jaguar, o modo de instalação, forma 

de utilização, telas e opções de uso. Ela implementa técnicas de depuração de software por 

cobertura de código com técnicas de classificação de linhas mais suspeitas ou adus mais 

suspeitas. A ferramenta permite visualização das linhas ou associações definição-uso mais 

suspeitas por meio de destaque das linhas ou associações definição-uso do código fonte com 

coloração que se destaca por range de suspeição. As mais suspeitas recebem coloração 

avermelhada, as pouco menos suspeitas são alaranjadas e as com menor nível de suspeição, 

esverdeadas. Esta ferramenta permite que o desenvolvedor visualize as linhas que podem 

conter o defeito e o guia para verificar uma possível correção. Este trabalho será focado em 

experimentação do comportamento do usuário ao utilizar esta ferramenta e verificar qual 

técnica é mais eficaz na depuração de programas. 
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5 Proposta 

As técnicas de LDC utilizam, além de linhas, componentes associados ao fluxo de 

dados de um programa, as adus. Elas representam caminhos entre uma atribuição de valor a 

uma variável (definição) e subsequentes referências (usos) a esse valor. Essas adus 

mostraram-se promissoras na localização de defeitos, pois elas possuem mais informações 

contextuais. Além disso, as adus fornecem informações de quais as variáveis suspeitas. A 

partir dessas técnicas de localização de defeitos, surgiu a necessidade de verificação da 

eficácia e eficiência do uso dessas técnicas para o desenvolvedor na tarefa de depuração.  

A proposta deste trabalho é avaliar por meio de um experimento comparativo com 

pessoas se as técnicas LDC utilizando adus e de linhas traz de fato contribuição em contexto 

real de desenvolvimento de softwares. A hipótese a ser verificada é a de que utilizando adus, 

o desenvolvedor possui mais informações contextuais, o que facilitaria a tarefa de depuração. 

Esse experimento será realizado utilizando a ferramenta Jaguar, que implementa 

ambas as técnicas, fornecendo informações de forma visual.  

A Seção 5.1 apresenta as questões a serem respondidas por este projeto de pesquisa. O 

planejamento do experimento é descrito na Seção 5.2. As variáveis de interesse dependentes e 

independentes, o ambiente do experimento, os programas selecionados, a forma de recrutar os 

participantes, a divisão e o procedimento a ser aplicado são apresentados nesta seção. A Seção 

5.3 descreve a análise dos dados a ser feita. Por fim, as considerações finais são apresentadas 

na Seção 5.4. 

5.1 Questões de pesquisa 

Foram definidas questões a serem respondidas pelo experimento. Essas questões 

envolvem o uso de duas técnicas de depuração implementadas na ferramenta Jaguar, a saber, 

localização de defeitos baseada em cobertura de linhas e de associações definição-uso (adu). 

O objetivo é determinar qual das técnicas é mais eficaz e eficiente na tarefa de localização de 

defeitos.  

 Qual cobertura – linha ou adus – é mais eficaz na localização de defeitos, isto é, 

aumenta a chance do desenvolvedor localizar o defeito? 
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 Qual cobertura – linha ou adus – é mais eficiente na localização de defeitos, isto é, 

leva o desenvolvedor a localizar o defeito em menos tempo? 

 Qual informação ajuda mais o desenvolvedor em termos de eficiência a tarefa de 

depuração: informação de linhas ou associação definição-uso de variável? 

5.2 Planejamento do experimento 

Nesta seção serão descritos os procedimentos a serem adotados, assim como a forma 

de avaliação, o ambiente, os programas selecionados, a forma de recrutar os participantes, a 

divisão e o procedimento a ser aplicado no experimento. 

5.2.1 Forma de avaliação 

Será avaliado o resultado do experimento com relação à:  

 Eficiência com que os defeitos são localizados, ou seja, o tempo gasto na tarefa de 

localização de defeitos.  

 Eficácia com que os desenvolvedores localizam os defeitos, ou seja, a quantidade de 

defeitos encontrados. 

 Significância estatística com relação à eficiência e a eficácia atingida pelos 

desenvolvedores ao utilizarem cada uma das técnicas implementadas.  

Serão coletados dados de utilização da ferramenta, que possibilitará verificar se os 

defeitos foram localizados ou não.  

A significância estatística será verificada por meio de aplicação de teste de hipótese, 

para averiguar se os desenvolvedores conseguiram realizar com êxito a tarefa de localização 

dos defeitos.  

 Além disso, será verificados o número de participantes a serem recrutados para o 

experimento, assim como a experiência de cada um nas tecnologias a serem utilizadas, para 

que o experimento adquira relevância significativa, pois é possível que, por conta da 

experiência de cada desenvolvedor, a tarefa de depuração em si seja diferente, independente 

das técnicas utilizadas. Essa informação será adquirida por meio de um questionário a ser 
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respondido por cada participante ao final do experimento. A consideração desta variável pode 

auxiliar na interpretação dos dados a serem coletados. 

5.2.2 Ambiente do experimento 

A ferramenta a ser utilizada neste experimento é a Jaguar que implementa ambas as 

técnicas de interesse deste estudo: localização de defeitos baseada em linhas mais suspeitas e 

em associação definição-uso mais suspeitas. A ferramenta é um plug-in da IDE Eclipse e foi 

desenvolvida para automatizar a criação da lista de componentes suspeitos e demonstrar de 

forma visual a suspeição dos componentes.  

A ferramenta irá gravar as ações dos participantes, para verificação da utilização da 

ferramenta na tarefa de depuração e validação dos defeitos encontrados. Será avaliado se o 

participante utilizou outros recursos da IDE Eclipse para facilitação da localização do defeito 

e será gravado também o tempo gasto em cada tarefa.  

A ferramenta irá ser disponibilizada em máquinas virtuais a serem configuradas 

especificamente para o experimento, de forma a conter instruções escritas para eventual 

consulta e toda a configuração da Jaguar para as tarefas a serem realizadas pelos participantes. 

A intenção dessa configuração base é que não seja necessário que os participantes tenham que 

configurar seus próprios ambientes e possivelmente ocasionar problemas durante a utilização 

da ferramenta. Desta forma, cada máquina virtual deverá conter as seguintes tecnologias 

instaladas e já previamente configuradas: 

 Sistema Operacional Ubuntu; 

 IDE Eclipse; 

 Plug-in da ferramenta Jaguar; 

 Dois programas, cada um com um defeito a ser localizado; 

 Instruções escritas para realização do experimento; 

 Apresentação com um manual de utilização da ferramenta. 



52 

 Ao final do experimento, será disponibilizado um questionário para os participantes 

responderem com a experiência de cada um com relação às tecnologias utilizadas e a 

experiência profissional. 

5.2.3 Programas selecionados 

A intenção é utilizar programas de média complexidade de localização de defeito, que 

sejam possíveis de serem depurados da forma tradicional, ou seja, com as funções disponíveis 

na própria IDE Eclipse. 

Serão utilizados os programas JSoup
3
 e XStream

4
 para o experimento. São projetos de 

código aberto conhecidos do mercado. O JSoup é uma biblioteca Java para análise, 

manipulação e extração de dados HTML. Já o XStream é uma biblioteca para serialização de 

objetos XML.  

Esses programas serão selecionados com base em seu grau de dificuldade de 

entendimento. Os participantes não deverão conhecer sua implementação para não influenciar 

os resultados os experimentos.   

5.2.4 Participantes 

O número de participantes a serem alcançados será de no mínimo 20 pessoas. Com 

base no estudo de NIELSEN (2012), é o número mínimo para testes quantitativos possuírem 

significância estatística. Serão recrutados os participantes na Faculdade de Tecnologia da 

Zona Leste (FATEC Leste), na Escola de Artes, Ciencias e Humanidades da Universidade de 

São Paulo (EACH-USP), em instituições que possuem estudantes de graduação em Ciência da 

Computação ou cursos semelhantes e possivelmente entre profissionais de tecnologia. 

O experimento será divulgado via e-mail contendo informações sobre data, local e 

duração estimada, assim como as tecnologias desejáveis para sua realização, que são 

linguagem Java, IDE Eclipse e framework JUnit. Será estimulada a participação tanto de 

estudantes quanto de profissionais da área, para que seja coletado um público com experiência 

diversa na utilização dessas tecnologias. 

                                                        
3  https://jsoup.org/ 
4  http://x-stream.github.io/ 
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5.2.5 Organização do experimento 

Os participantes serão divididos em 2 grupos (A e B) e receberão 2 tarefas, cada tarefa 

será elaborada de forma que o grupo que depurar o programa JSoup com a técnica de fluxo de 

controle, deverá depurar o programa XStream com a técnica de fluxo de dados e o outro 

grupo, de forma oposta, deverá depurar o programa JSoup com a técnica de fluxo de dados e o 

programa XStream com a técnica de fluxo de controle. A Tabela 6 abaixo exibe a divisão das 

tarefas por grupo. 

Tabela 6 - Distribuição dos participantes 
 

 Grupo A Grupo B 

Programa JSoup Linhas Adus 

Programa XStream Adus Linhas 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

Será feita esta divisão para prevenir que eventual diferença no grau de dificuldade de 

entendimento do programa JSoup ou XStream favoreça o uso de uma técnica ou outra a 

determinado grupo.  

Como o grau de dificuldade de localização do defeito deve ser semelhante, esta 

divisão tem o intuito de verificar qual das técnicas facilitou a tarefa de localização do defeito. 

Esta divisão também tem o intuito de diminuir o efeito de cansaço na utilização das 

ferramentas, que pode comprometer os resultados do experimento. 

5.2.6 Procedimento 

Os participantes serão convidados a participar deste experimento por e-mail, que 

conterá todos os requisitos de conhecimento desejáveis, assim como informações básicas de 

como, onde e quando será realizado o experimento. O ambiente será disponibilizado aos 

participantes de forma remota ou local, no caso do teste ser aplicado em alguma das 

instituições a ser escolhida.  O ambiente já deve estar com os aplicativos instalados e já pré-

configurados para evitar que o ambiente não esteja equalizado para todos os participantes. 
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Será feita uma apresentação dos conceitos básicos testes e de depuração baseada em 

cobertura de código. Será apresentada a ferramenta Jaguar e a forma de utilização, para 

realização das tarefas. 

Após essa apresentação inicial, os participantes deverão ser informados de qual tarefa 

cada um deve realizar, uma vez que já deverão estar divididos entre os grupos A e B. Cada 

tarefa deverá levar no máximo 30 minutos de duração, de forma que, mesmo que o 

participante não consiga localizar o defeito neste período de tempo, deve prosseguir para 

realização da outra tarefa.  

Após a execução das duas tarefas, será disponibilizado um questionário para cada 

participante responder, para avaliação da experiência técnica e profissional de cada um, para 

posterior análise dos dados. Será enfatizado que o experimento será totalmente anônimo, de 

forma que o questionário será associado apenas ao ID da máquina virtual que ele utilizou, não 

sendo relacionado à pessoa que realizou o experimento. Esse ID também será utilizado para 

verificar o rastreamento das ações de cada participante, para validação da utilização e 

localização dos defeitos propostos pelas tarefas.  

 

 

5.3 Análise dos dados 

Será realizado o experimento para avaliação comparativa entre as técnicas de 

localização de defeito baseadas em cobertura de código: a técnica baseada em cobertura de 

linhas e a técnica baseada em associações definição-uso.   

 Será levantado, por meio do experimento, qual das duas técnicas possibilita o 

desenvolvedor localizar o defeito - para medir a eficácia da técnica - e qual o tempo gasto por 

cada participante em cada atividade - para medir a eficiência da técnica. Após a coleta desses 

dados, será aplicada análise estatística para validar qual técnica foi mais eficaz e mais 

eficiente no experimento. Para validar a significância estatística da amostra, os dados serão 

analisados aplicando-se um dos testes estatísticos discutidos na Seção 3.4. O teste t de 

Student, por ser o teste mais aplicado nos experimentos encontrados na literatura, é um 

candidato a ser utilizado caso os dados sejam caracterizados por uma curva normal. 
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5.4 Considerações finais 

Neste capítulo, foi apresentada a proposta do experimento que consiste na definição 

das questões pesquisas, no desenho experimental para avalia-las, na descrição do ambiente de 

utilização da ferramenta Jaguar, na apresentação dos programas a serem avaliados e na forma 

de seleção e divisão dos participantes. Além disso, todo o procedimento a ser realizado 

durante o experimento foi descrito. 

Por fim, foi discutida a forma de coleta e análise dos dados a serem obtidos no 

experimento, de forma a validar da proposta deste estudo, que é verificar qual cobertura de 

código auxilia mais o desenvolvedor na tarefa de depuração: linhas ou de associações 

definição-uso mais suspeitas. 

 

 

6 Atividades e cronograma 

Este capítulo descreve as atividades realizadas e a serem realizadas durante o mestrado 

e o cronograma proposto a ser concluído até o final do programa. 

 

6.1 Lista de atividades 

As atividades necessárias para o desenvolvimento deste trabalho podem ser vistas 

abaixo: 

1. Revisão bibliográfica: serão definidas as palavras-chave para realizar busca pela 

bibliografia existente a respeito de depuração de programas e experimento com 

desenvolvedores na área de computação. 

2. Definição das hipóteses/questões: serão levantadas as hipóteses e questões a serem 

definidas e propostas na elaboração do experimento com os desenvolvedores. 

3. Definir protocolo e projeto experimental: será levantado como deve ser o 

protocolo de aplicação do experimento, com informações como quantos grupos de 

pessoas e com quais características serão formados esses grupos, bem como os 
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programas a serem depurados. Todo o protocolo deve ser elaborado levando em 

consideração as hipóteses e questões levantadas na atividade 2. 

4. Implementar/adaptar ferramenta: a ferramenta que implementa a técnica de 

depuração de software baseada em informação de fluxo de dados deve estar apta a 

ser executada durante o experimento. Após o levantamento das atividades 2 e 3, 

foi feita a análise da ferramenta e incluída a implementação de módulo de 

visualização de informação de fluxo de dados. 

5. Implementar questionário: será elaborado um questionário para os 

desenvolvedores responderem a respeito da eficácia da ferramenta na tarefa que 

será proposta para eles realizarem durante o experimento. 

6. Submeter ao Comitê de Ética da USP: por se tratar de um experimento com 

pessoas, há a necessidade de submeter o projeto à validação do Comitê de Ética da 

USP. 

7. Preparar ambiente para aplicação: após a definição do protocolo e questões a 

serem respondidas, será necessário levantar possíveis candidatos para realizar o 

experimento, bem como o local físico e ambiente virtual necessário para sua 

realização. 

8. Implementação do experimento: será aplicado de fato o experimento com toda a 

preparação já definida nas atividades anteriores. 

9. Avaliação: será aplicada a avaliação do experimento com os desenvolvedores 

voluntários a participar do projeto. 

10. Análise dos resultados: será aplicada análise estatística para validação dos 

resultados obtidos com o experimento. 

11. Redação da monografia: será elaborada a monografia do projeto de mestrado com 

todo o processo definido aqui neste trabalho e resultados obtidos para a defesa do 

mestrado. 

12.  Defesa do mestrado: apresentação à banca examinadora para obtenção do grau de 

Mestre.  
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6.2 Cronograma 

A Figura 14 abaixo ilustra com destaque em verde as atividades realizadas e em 

amarelo as atividades a serem realizadas para conclusão do projeto. 

Figura 14 – Cronograma das atividades 

Num.Descrição 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Revisão bibliográfica

2 Definição das hipóteses/questões

3 Definir protocolo e  projeto experimental

4 Implementar/adaptar ferramenta   

5 Implementar questionário  

6 Submeter ao Comitê de Ética da USP    

7 Preparar ambiente para aplicação   

8 Implementação

9 Avaliação

10 Análise dos resultados

11 Redação da monografia

12 Defesa do mestrado

Atividade 2016 2017

 

Fonte: Mayra Satiko Hosokawa, 2017 

6.3 Resultados esperados 

As técnicas para localização de defeitos têm sido muito estudadas nos últimos anos, 

mas poucos experimentos foram realizados com pessoas para validação dessas técnicas na 

prática. Nesta proposta de pesquisa, será investigada qual técnica de localização de defeito 

baseada em cobertura de código é mais útil ao desenvolvedor: informações de linhas mais 

suspeitas ou informações de associações definição-uso mais suspeitas.  

Para medir a eficácia e eficiência dessas técnicas, será realizado um experimento com 

desenvolvedores, que utilizarão a ferramenta Jaguar para tarefas de depuração, utilizando 

ambas as técnicas em momentos e atividades distintos. A eficácia será medida por meio do 

número de defeitos localizados com cada técnica enquanto que a eficiência será medida pelo 

tempo gasto por cada desenvolvedor para localizar o defeito com as diferentes coberturas. Os 

resultados serão relacionados à experiência dos desenvolvedores participantes. Além disso, as 

ações dos desenvolvedores serão rastreadas para melhor análise dos resultados.  
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Este trabalho tem como objetivo indicar aos desenvolvedores qual tipo de cobertura é 

mais útil e eficiente na localização de defeitos. Isto os ajudará a fazerem uma escolha 

informada da cobertura mais apropriada para o seu contexto de desenvolvimento.  
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Apêndice A – Protocolo da revisão 

Objetivo: Esta revisão tem como objetivo fazer um levantamento dos estudos feitos com 

pessoas na área de depuração de software. Os estudos identificados serão avaliados com 

relação às técnicas de aplicação, os procedimentos e métodos empregados e as análises 

estatísticas feitas para validar os resultados. 

 

Formulação da pergunta:  

1 - Quais são os estudos experimentais com pessoas que avaliam técnicas de 

depuração de software?  

2 – Como são aplicados os estudos com pessoas que avaliam técnicas de depuração de 

software? 

3 – Quais os procedimentos e métodos utilizados para avaliar técnicas de depuração 

em estudos com pessoas?  

4 - As técnicas de depuração aplicadas nesses estudos melhoraram o desempenho das 

pessoas? 

 

Intervenção: Serão levantados materiais científicos para compreensão dos métodos e das 

técnicas utilizadas para experimentação com pessoas em depuração de software.  

Controle: Artigos específicos sobre experimentação de técnicas de depuração com pessoas.  

População: Trabalhos relacionados com a área de depuração de software e trabalhos 

relacionados a experimentos com pessoas.  

Resultados: Conhecimento aprofundado dos métodos e técnicas que envolvem experimentos 

com pessoas em depuração de software.  

Aplicação: Pesquisadores da área de depuração de software que tenham interesse em verificar 

quais procedimentos são aplicados para validação de técnicas a partir de experimentos com 

pessoas.  

 

Critérios de seleção de fontes: Métodos de busca de fontes: Utilização das bibliotecas 

digitais (Portal ACM, IEEE Xplore e Banco de Dados Bibliográficos da USP)..  

Palavras-chave: debugging, user studies, experimental evaluation.  

Listagem de fontes:  
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 Portal ACM - (http://portal.acm.org/dl.cfm)  

 IEEE Xplore - (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp)  

 SibiNet - (http://www.usp.br/sibi/)  

Tipos dos artigos: Dissertações, teses, livros e artigos publicados em conferências ou 

periódicos.  

Idioma dos artigos: artigos escritos em língua inglesa.  

 

Critérios de inclusão dos artigos: Trabalhos que possuem experimentos com pessoas na área 

de depuração. Trabalhos que incluem técnicas de depuração de software com alguma 

validação.  

 

Critérios de exclusão dos artigos: Trabalhos que não estejam relacionados à depuração de 

software. Trabalhos que não possuam validação estatística. Trabalhos que não tenham 

experimento com pessoas. 

 

Critérios de qualidade dos estudos primários: Como critério de qualidade serão avaliados 

os métodos utilizados nos trabalhos e sua relevância para a área em estudo. Também será 

verificado se se obteve relevância estatística na avaliação dos resultados dos experimentos.  

 

Processo de seleção dos estudos primários: Strings de buscas serão construídas com as 

palavras chaves. Estas strings serão submetidas ao motor de busca das bibliotecas online 

(Portal ACM, IEEE Xplore e SibiNet). Os resumos destes trabalhos serão analisados para 

verificar sua relevância, sendo que o trabalho será aceito ou descartado considerando os 

critérios de inclusão e exclusão de artigos, respectivamente. Caso haja dúvidas sobre a 

aceitação de um artigo, os demais pesquisadores envolvidos deverão ser consultados.  

 

Avaliação da qualidade dos estudos primários: Serão considerados os artigos que atinjam 

algum dos critérios de inclusão. Caso um artigo atinja um critério de inclusão e um de 

exclusão, será necessário consultar os demais pesquisadores envolvidos.  

 

Estratégia de extração de informação: Todos os artigos aceitos no processo de seleção dos 

estudos primários deverão ser lidos integralmente e será feito um resumo para cada artigo, 

destacando não só os métodos e as técnicas utilizadas, mas também os resultados obtidos.  

http://portal.acm.org/dl.cfm
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp
http://www.usp.br/sibi/
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Sumarização dos resultados: Deve ser extraído de cada trabalho as técnicas de depuração 

utilizadas, os procedimentos empregados, os resultados obtidos nos experimentos e quais 

técnicas estatísticas foram utilizadas. Ao término da revisão bibliográfica, deverá ser realizada 

uma análise mostrando as vantagens e desvantagens de cada método. Também deverão ser 

levantadas possíveis lacunas existentes no estado da arte e que podem ser exploradas. Estas 

análises deverão ser documentadas na forma de um relatório técnico ou documento 

equivalente. 
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Apêndice B – Condução da revisão sistemática 

I - Formulário de Condução da Revisão – ACM Digital Library 

 Fonte:  

   ACM Digital Library  - 27 resultados – 4 incluídos 

Data da busca:  

 05/11/2016   

Palavras-chave utilizadas: debugging, user studies.   

String utilizada:  

(+debugging +"user studies" -"end users")  

Lista dos artigos encontrados:  

1.Are automated debugging techniques actually helping programmers?  

Chris Parnin, Alessandro Orso  

July 2011 ISSTA '11: Proceedings of the 2011 International Symposium on Software Testing 

and Analysis Publisher: ACM 

 

2.How helpful are automated debugging tools?  
Jeremias Rößler June 2012 USER '12: Proceedings of the First International Workshop on 

User Evaluation for Software Engineering Researchers  

Publisher: IEEE Press 

 

3.Evaluating the usefulness of IR-based fault localization techniques 

Qianqian Wang, Chris Parnin, Alessandro Orso 

July 2015 ISSTA 2015: Proceedings of the 2015 International Symposium on Software 

Testing and Analysis 

Publisher: ACM 

 

4.Understanding and improving the diagnostic workflow of MapReduce users 

Jason D. Campbell, Arun B. Ganesan, Ben Gotow, Soila P. Kavulya, James Mulholland, 

Priya Narasimhan, Sriram Ramasubramanian, Mark Shuster, Jiaqi Tan 

November 2011 CHIMIT '11: Proceedings of the 5th ACM Symposium on Computer Human 

Interaction for Management of Information Technology 

Publisher: ACM 

 

5.Revisit of automatic debugging via human focus-tracking analysis 

Xiaoyuan Xie, Zicong Liu, Shuo Song, Zhenyu Chen, Jifeng Xuan, Baowen Xu 

May 2016 ICSE '16: Proceedings of the 38th International Conference on Software 

Engineering 

Publisher: ACM 

6.Portfolio: Searching for relevant functions and their usages in millions of lines of code  

Collin Mcmillan, Denys Poshyvanyk, Mark Grechanik, Qing Xie, Chen Fu 

October 2013 ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) - 

Testing, debugging, and error handling, formal methods, lifecycle concerns, evolution and 

maintenance: Volume 22 Issue 4, October 2013 

Publisher: ACM 

 

7. Designing effective program visualization tools for reducing user's cognitive effort 
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M. Eduard Tudoreanu 

June 2003 SoftVis '03: Proceedings of the 2003 ACM symposium on Software visualization 

Publisher: ACM 

 

8.Mind your language: on novices' interactions with error messages 

Guillaume Marceau, Kathi Fisler, Shriram Krishnamurthi 

October 2011 Onward! 2011: Proceedings of the 10th SIGPLAN symposium on New ideas, 

new paradigms, and reflections on programming and software 

Publisher: ACM 

 

9. Triage: diagnosing production run failures at the user's site 

Joseph Tucek, Shan Lu, Chengdu Huang, Spiros Xanthos, Yuanyuan Zhou 

October 2007 SOSP '07: Proceedings of twenty-first ACM SIGOPS symposium on Operating 

systems principles 

Publisher: ACM 

 

10. Systematically Debugging IoT Control System Correctness for Building Automation  

Chieh-Jan Mike Liang, Lei Bu, Zhao Li, Junbei Zhang, Shi Han, Börje F. Karlsson, Dongmei 

Zhang, Feng Zhao 

November 2016 BuildSys '16: Proceedings of the 3rd ACM International Conference on 

Systems for Energy-Efficient Built Environments 

Publisher: ACM 

 

11. Preventing data errors with continuous testing 

Kıvanç Muşlu, Yuriy Brun, Alexandra Meliou 

July 2015 ISSTA 2015: Proceedings of the 2015 International Symposium on Software 

Testing and Analysis 

Publisher: ACM 

 

12. Using automated program repair for evaluating the effectiveness of fault localization 

techniques 

Yuhua Qi, Xiaoguang Mao, Yan Lei, Chengsong Wang 

July 2013 ISSTA 2013: Proceedings of the 2013 International Symposium on Software 

Testing and Analysis 

Publisher: ACM 

 

13. Behavioral resource-aware model inference 

Tony Ohmann, Michael Herzberg, Sebastian Fiss, Armand Halbert, Marc Palyart, Ivan 

Beschastnikh, Yuriy Brun 

September 2014 ASE '14: Proceedings of the 29th ACM/IEEE international conference on 

Automated software engineering 

Publisher: ACM 

 

14. Concurrency Debugging with Differential Schedule Projections 

Nuno Machado, Daniel Quinta, Brandon Lucia, Luís Rodrigues 

April 2016 ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM): 

Volume 25 Issue 2, May 2016 

Publisher: ACM 
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15. The omission finder for debugging what-should-have-happened bugs in object-

oriented programs 

Kouhei Sakurai, Hidehiko Masuhara 

April 2015 SAC '15: Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied 

Computing 

Publisher: ACM 

 

16. Evaluating a query framework for software evolution data 

Michael Würsch, Emanuel Giger, Harald C. Gall 

October 2013 ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) - 

Testing, debugging, and error handling, formal methods, lifecycle concerns, evolution and 

maintenance: Volume 22 Issue 4, October 2013 

Publisher: ACM 

 

17.Proactive detection of inadequate diagnostic messages for software configuration 

errors 

Sai Zhang, Michael D. Ernst 

July 2015 ISSTA 2015: Proceedings of the 2015 International Symposium on Software 

Testing and Analysis 

Publisher: ACM 

 

18. Phybots: a toolkit for making robotic things 

Jun Kato, Daisuke Sakamoto, Takeo Igarashi 

June 2012 DIS '12: Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference 

Publisher: ACM 

 

19. Aesthetic Electronics: Designing, Sketching, and Fabricating Circuits through 

Digital Exploration 

Joanne Lo, Cesar Torres, Isabel Yang, Jasper O'Leary, Danny Kaufman, Wilmot Li, Mira 

Dontcheva, Eric Paulos 

October 2016 UIST '16: Proceedings of the 29th Annual Symposium on User Interface 

Software and Technology 

Publisher: ACM 

 

20. MintHint: automated synthesis of repair hints 

Shalini Kaleeswaran, Varun Tulsian, Aditya Kanade, Alessandro Orso 

May 2014 ICSE 2014: Proceedings of the 36th International Conference on Software 

Engineering 

Publisher: ACM 

 

21. Towards anomaly comprehension: using structural compression to navigate 

profiling call-trees 

Shen Lin, François Taïani, Thomas C. Ormerod, Linden J. Ball 

October 2010 SOFTVIS '10: Proceedings of the 5th international symposium on Software 

visualization 

Publisher: ACM 

 

22. Apex: automatic programming assignment error explanation 

Dohyeong Kim, Yonghwi Kwon, Peng Liu, I. Luk Kim, David Mitchel Perry, Xiangyu 

Zhang, Gustavo Rodriguez-Rivera 
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October 2016 OOPSLA 2016: Proceedings of the 2016 ACM SIGPLAN International 

Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications 

Publisher: ACM 

 

23. Inferring models of concurrent systems from logs of their behavior with CSight 

Ivan Beschastnikh, Yuriy Brun, Michael D. Ernst, Arvind Krishnamurthy 

May 2014 ICSE 2014: Proceedings of the 36th International Conference on Software 

Engineering 

Publisher: ACM 

 

24. Tempura: temporal dimension for IDEs 

Yun Young Lee, Darko Marinov, Ralph E. Johnson 

May 2015 ICSE '15: Proceedings of the 37th International Conference on Software 

Engineering - Volume 1 

Publisher: IEEE Press 

 

25. Codeopticon: Real-Time, One-To-Many Human Tutoring for Computer 

Programming 

Philip J. Guo 

November 2015 UIST '15: Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on User 

Interface Software & Technology 

Publisher: ACM 

 

26. Operational abstractions of model transforms 

Vibha Singhal Sinha, Pankaj Dhoolia, Senthil Mani, Saurabh Sinha 

February 2014 ISEC '14: Proceedings of the 7th India Software Engineering Conference 

Publisher: ACM 

 

27. A diagnosis-based approach to software comprehension 

Alexandre Perez, Rui Abreu 

May 2014 ICPC 2014: Proceedings of the 22nd International Conference on Program 

Comprehension 

Publisher: ACM 

 

Lista dos artigos incluídos:  

 Nome do artigo: Are automated debugging techniques actually helping programmers?   

 Autores: Chris Parnin, Alessandro Orso 

 Data de publicação: 2011 

 Veículo de publicação: Proceedings of the 2011 International Symposium on Software 

Testing and Analysis Publisher: ACM  

 Critérios de Inclusão/Exclusão:  

Critério de inclusão Resultado 

[I]Trabalhos que possuem experimentos com pessoas na área de 

depuração. 

S 

[I]Trabalhos que incluem técnicas de depuração de software com alguma 

validação. 

S 

[E]Trabalhos que não estejam relacionados à depuração de software.  N 
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[E]Trabalhos que não possuam validação estatística. N 

[E]Trabalhos que não tenham experimento com pessoas. N 

 

Justificativa:  

O trabalho apresenta a principal motivação do trabalho que é a verificação da eficiência das 

técnicas de depuração automatizada de software por meio de estudos com pessoas. Será feita a 

leitura na íntegra deste trabalho para avaliar a metodologia utilizada no experimento.  

 

Nome do artigo: Revisit of automatic debugging via human focus-tracking analysis 

Autores: Xiaoyuan Xie, Zicong Liu, Shuo Song, Zhenyu Chen, Jifeng Xuan, Baowen Xu 

Data de publicação: 2016 

Veículo de publicação: Proceedings of the 38th International Conference on Software 

Engineering Publisher: ACM 

 

 Critérios de Inclusão/Exclusão:  

Critério de inclusão Resultado 

[I]Trabalhos que possuem experimentos com pessoas na área de 

depuração. 

S 

[I]Trabalhos que incluem técnicas de depuração de software com alguma 

validação. 

S 

[E]Trabalhos que não estejam relacionados à depuração de software.  N 

[E]Trabalhos que não possuam validação estatística. N 

[E]Trabalhos que não tenham experimento com pessoas. N 

 

Justificativa:  

O trabalho apresenta a principal motivação do trabalho que é a verificação da eficiência das 

técnicas de depuração automatizada de software por meio de estudos com pessoas. Será feita a 

leitura na íntegra deste trabalho para avaliar a metodologia utilizada no experimento.  

 

Nome do artigo: Evaluating the usefulness of IR-based fault localization techniques 

Autores: Qianqian Wang, Chris Parnin, Alessandro Orso 

Data de publicação: 2015 

Veículo de publicação: Proceedings of the 2015 International Symposium on Software 

Testing and Analysis Publisher: ACM 

 

 Critérios de Inclusão/Exclusão:  

Critério de inclusão Resultado 

[I]Trabalhos que possuem experimentos com pessoas na área de 

depuração. 

S 

[I]Trabalhos que incluem técnicas de depuração de software com alguma 

validação. 

S 
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[E]Trabalhos que não estejam relacionados à depuração de software.  N 

[E]Trabalhos que não possuam validação estatística. N 

[E]Trabalhos que não tenham experimento com pessoas. N 

 

Justificativa:  

O trabalho apresenta a principal motivação do trabalho que é a verificação da eficiência das 

técnicas de depuração automatizada de software por meio de estudos com pessoas. Será feita a 
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