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1 Introdução

1.1 Tema

O teste de software é o processo de execução de um programa com o objetivo de

descobrir erros, melhorando a qualidade do produto final. Em seu trabalho, Myers (2004)

diz que quanto mais cedo os erros são encontrados, menores são os custos de correção.

As duas estratégias predominantes no teste de software são o teste de caixa preta

(black box testing) e o teste de caixa branca (white box testing): Na estratégia de caixa

preta os testes são derivados das descrições externas do software, tais como requisitos,

especificações e projeto, Na estratégia de caixa branca, ou de testes estruturais, os testes

são derivados do código fonte incluindo especialmente os ramos, condições individuais e

instruções (AMMANN; OFFUTT, 2017).

Os testes de caixa branca permitem reduzir esse custo de correção do erro ao

anteciparem a revelação dos defeitos no software. Estes testes são usualmente criados com

o aux́ılio de ferramentas de automação de teste e, ainda que essas ferramentas facilitem

o processo de derivação dos casos de teste a serem executados, geralmente o conjunto

de entradas é infinito. Esse número de entradas infinito inviabiliza o teste com todas as

entradas posśıveis e desta forma o teste prescinde de um critério para a sua cobertura.

Um dos critérios posśıveis é o critério da cobertura por grafos (graph coverage). Esse

critério assegura que os testes alcançem certas posições dentro de um grafo que representa

a estrutura de controle do software (AMMANN; OFFUTT, 2017). Na literatura de testes

o critério de cobertura por grafos é usualmente dividido em dois tipos: cobertura por fluxo

de ramos (branch coverage) e cobertura por fluxo de dados (data-flow coverage).

No critério de fluxo de ramos se requer que todos os ramos do programa, ou estados

condicionais, sejam testados pelo menos uma vez durante o processo de testes.

No critério de fluxo de dados, os caminhos são selecionados através de um fluxo

de controle que explora a sequencia de eventos relacionados ao status das variaveis do

programa. Os caminhos se iniciam na definição de variáveis e terminam com o seu uso. Esses

caminhos são chamados de definition-use, def-use ou du associations. A idéia do critério

data flow é exercitar esses pares (du-pairs) de várias maneiras (AMMANN; OFFUTT,

2017).
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1.2 Motivação

De acordo com os trabalhos de Offutt e Seaman (1990), a checagem do modelos

se vale de duas entradas: a primeira é uma máquina de estado finito descrita em uma

linguagem formal como SMV (Symbolic Model Verifier) e a segunda é a expressão de

alguma propriedade expressa em CTL (Computation Tree Logic). A máquina de estado

finito é usada para checar de forma automática e exaustiva as propriedades expressas em

CTL.

Posteriormente, para verificar o comportamento do software, é necessário ainda

a execução com dados de teste. Encontrar esses dados é dif́ıcil sendo usualmente uma

atividade imposśıvel pois apresenta desafios como os apelidos para ponteiros e arrays, a

solução de sistemas de restrições não lineares, o tratamento de loops, caminhos inviáveis

(infeasibles) e o manuseio de variadas linguagens de programação Papadakis e Malevris

(2010).

O artigo de (HONG et al., 2003) demonstra que a geração de testes a partir de

grafos para o criterio de cobertura orientado a fluxo de dados pode ser automatizado com

o uso da checagem de modelos (model checking). Para trabalhar com dimensões lineares e

finitas ele restringe seus caminhos com uma lógica de arvore computacional definida por

uma gramática Backus Naur Form com operadores temporais limitados.

Entre os caminhos identificados pela checagem de modelos existem caminhos que

são inalcancáveis por quaisquer valores presentes no domı́nio de entrada. Os estudos de

(PAPADAKIS; MALEVRIS, 2010) utilizam a técnica de execução simbólica com uma

ferramenta que utiliza uma heuŕıstica de caminhos integrada com testes randomicos para

produzir casos de teste que tratam de forma adequada o problema da explosão de caminhos

e do sistemas de restrições não lineares eliminando os caminhos inviáveis.

A identificação de caminhos inviáveis pode aprimorar as métricas de cobertura das

ferramentas baseadas em fluxo de dados, removendo de seus resultados as associaçoes

definition-use que se mostram imposśıveis dado o seu domı́nio de entrada.
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1.3 Lacuna

Baluda, Denaro e Pezzè (2016) utilizam a técnica de análise simbólica bidirecional

para identificar condições de viabilidade e revelar estados inalcançáveis no teste através

da cobertura de ramos. Ele ainda conclui que os estudos mais recentes na área de testes

estruturais focam mais no aumento da cobertura, em particular a cobertura por ramos,

negligenciando o problema de que alguns elementos de código, ou partes dos caminhos

identificados, podem ser inviávies.

O artigo de (HONG et al., 2003) utiliza a a abordagem de fluxo de dados e, conforme

descrito na motivação, utiliza restrições na lógica de árvore computacional com o intúıto

de limitar o espaço de estados. Não identica, portanto, de ambito do domı́nio completo de

caminhos identificados pelo critério de cobertura os caminhos inviáveis, ou seja, aqueles

caminhos inalcançáveis ou que representam código morto (dead code).

Desta forma, portanto, não foram identificados na literatura estudos que associem

testes baseados em fluxo de dados e técnicas de remoção de caminhos inviáveis a partir da

checagem de modelos e a comparação da efetividade dos critérios de cobertura de ramos e

de cobertura de fluxo de dados.

1.4 Hipótese

O uso de ferramentas de cobertura por fluxo de dados, combinado com técnicas

da remoção de caminhos inviáveis a partir da checagem de modelos podem melhorar o

desempenho na execução de testes ao remover da análise de cobertura o domı́nio dos

caminhos inviáveis sem comprometer a efetividade na revelação dos defeitos.

Essa hipótese será testada medindo se a eficiência na revelação dos defeitos, para

cada um dos conjuntos de testes descritos no parágrafo anterior, em um ambiente controlado

de experimentação (Defects4J). Esse ambiente foi proposto por (JUST; JALALI; ERNST,

2014) e possui um banco de dados real de falhas que permitirá o confronto dos resultados.

Espera se que conjunto de testes minorado apresente a mesma eficácia do conjunto

completo de testes.
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1.5 Objetivos

Desenvolver um processo de testes baseado em fluxo de dados que minore o conjunto

de testes gerados com a aplicação de uma técnica que permita a remoção dos caminhos

de teste inviáveis identificados com a checagem de modelos. Melhorar os indicadores de

cobertura disponibilizados pelas ferramentas de análise de cobertura baseadas em fluxo de

dados.

1.6 Justificativa

A remoção dos caminhos inviáveis do conjunto de definições-uso identificados pela

ferramenta de avaliação de cobertura baseado em fluxo de dados terá como consequência

uma maior fidelidade nos percentuais de cobertura apurados sem comprometimento da

eficácia na revelação de defeitos.
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2 Proposta de projeto

Esse caṕıtulo apresenta a proposta do projeto de pesquisa. A seção 2.1 expõe as

fases do projeto de pesquisa, a seção 2.2 detalha a abordagem a ser adotada no projeto

bem como a parte de avaliação e, por fim a seção 2.3 detalha as atividades e o cronograma

de execução.

2.1 Fases do projeto

A elaboração do projeto será dividida nas fases e atividades descritas nas próximas

subseções.

2.1.1 Fase teórica

Cumprimento de créditos em disciplinas: Essa atividade corresponde ao

cumprimento da carga horária exigida pelo Programa de Pós-graduação em Sistemas de

Informação. Serão cursadas quatro disciplinas, totalizando 32 créditos. A disciplina de

Testes de Software será uma das disciplinas optativas a serem cursadas com o intúıto de

fundamentar o conhecimento prático e teórico necessário para este projeto de pesquisa.

Elaboração da Revisão Sistemática (RS): A Revisão Sistemática conduzida

durante a disciplina de Metodologia irá gerar como resultado um survey a ser submetido a

uma conferência que contemple da área. Nessa RS serão avaliados 24 trabalhos provenientes

de 3 bases distintas (ACM, IEEE, Scopus). A revisão irá sumarizar informações a respeito

das ferramentas dispońıveis para Model Checking, Execução Simbólica e Data-Flow. Serão

extráıdas ainda informações a respeito de linguagens de programação suportadas, o uso

de automação para geração de testes, os construtores suportados para as linguagens,

desempenho das ferramentas e suas limitações. Essa RS irá trazer um descritivo do estado

da arte e embasará as atividades da fase de implementação, bem como a definição das

técnicas e ferrramentas a serem utilizadas.

Definição de técnicas e ferramentas: Nessa fase serão definidas as ferramentas

de Model Checking e Execução Simbólica a serem utilizadas, bem como a linguagem a ser

utilzada nos experimentos. Será feita a avaliação das técnicas que podem ser utilizadas
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para a detecção dos caminhos inviáveis em um teste de cobertura baseado no fluxo de

dados e será determinado a forma de integração entre as ferramentas de Model Checking e

Execução Simbólica.

2.1.2 Fase de implementação

Experimentação: Nessa fase serão feitos experimentos com o intúıto de, a partir

do resultado preliminar de uma verificação de cobertura por fluxo de dados, inferir os

caminhos (pares def-use no contexto de Data-flow) que podem ser descartados de maneira

automatizada na etapa de geração automatizada de testes pela ferramenta de execução

simbólica.

Integração das ferramentas: Nessa etapa será feito o trabalho de integração

entre as ferramentas de Model Checking e Execução Simbólica, agilizando o restante do

trabalho de implementação e contribuindo para a reproducibilidade do experimento.

Definição do método: A partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores será

extráıdo e descrito um método que permita alcançar os objetivos de detecção e remoção

de caminhos inviáveis em testes de cobertura baseados em fluxo de dados.

2.1.3 Fase de avaliação

A fim de se availar de maneira ampla a validade da hipótese serão rea-

lizados testes com os diferentes projetos dispońıveis no arcabouço Defects4J

(Chart, Closure, Lang, Math, Mockito e Time).

Os testes considerarão o desenvolvimento dos produtos em diferentes

lapsos temporais (releases) e empregarão o método estat́ıstico mais apropri-

ado para a śıntese dos resultados de um determinado projeto. As métricas

coletadas serão:

• Tempo de execução;

• Eficácia na revelação dos defeitos dos conjuntos de teste apropriados;

• Percentuais de cobertura considerando-se os conjuntos de teste apropri-

ados.
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2.1.4 Fase de divulgação

Durante essa fase serão realizadas as atividades para o desenvolvimento e submissão

dos resultados do trabalho em conferências. Serão submetidos dois papers: Survey elaborado

a partir dos resultados da RS e paper com os resultados obtidos com a dissertação.

2.2 Materiais e métodos

2.3 Cronograma
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2.4 Contribuições

Este trabalho pretende avançar a fronteira do conhecimento ao melhorar a fidelidade

dos relatórios produzidos pelas ferramentas de teste baseadas em cobertura de fluxo de

dados. Poderá contribuir também com um aumento da eficiência na geração de testes

pelas ferramentas de execução simbólica uma vez que os resultados poderão aprimorar as

entradas das referidas ferramentas.

2.5 Escopo

O escopo deste projeto é a validação experimental de que a remoção dos casos de

teste que exercitam caminhos inviáveis no fluxo de dados de um software não reduz a

eficácia na revelação de defeitos em comparação com o conjunto completo de testes. Os

experimentos serão conduzidos em um ambiente controlado e com um banco de dados de

falhas real.
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3 Ferramentas e métodos para geração de dados de teste baseadas em
execução simbólica e checagem de modelos

3.1 Introdução

A técnica de testes estruturais, também conhecida como técnica de caixa branca,

estabelecem os requisitos de teste com base em uma dada implementação, requerendo a

execução de partes ou de componentes elementares do programa (ROCHA; MALDONADO;

WEBER, 2001). Os caminhos lógicos do software são testados, fornecendo-se caos de teste

que põem a prova tanto conjuntos espećıficos de condições e/ou laços bem como pares de

definições e usos de variáveis (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007).

Esse caṕıtulo tem como objetivo apresentar os resultados de uma revisão sistemática

realizada com o intuito de identificar o estado da arte de ferramentas para geração de

testes estruturais baseadas em execução simbólica e checagem de modelos. Esse trabalho se

diferencia pelo fato de não ter sido encontrado trabalho semelhante publicado nos últimos

dez anos.

Sendo assim, a revisão teve como objetivo identificar as principais ferramentas

para geração de testes estruturais, quais são suas limitações e as linguagens suportadas.

Há ainda uma análise sobre a performance das ferramentas e a habilidade de se detectar

requisitos de teste inviáveis, ou seja, identificar caminhos ou partes do programa que não

podem ser atingidos (dead code)

3.2 Métodos

A revisão sistemática foi conduzida em três fases: (i) planejamento, onde foi definido

o protocolo de pesquisa, (ii) condução, onde foram selecionados os artigos de interesse de

acordo com os critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo, e (iii) interpretação

dos dados, onde os artigos foram analisados de forma a permitir o entendimento do estado

da arte na área investigada.

No protocolo de pesquisa foram definidas as seguintes questões:

• Quais as linguagens suportadas pelos métodos/ferramentas?

• A pesquisa é do tipo experimental ou teórica?

• Os métodos/ferramentas trabalham com a determinação de requisitos inviáveis?
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• Há uso de alguma ferramenta de automação?

• Quais são as limitações dos métodos/ferramentas?

• Quais são as estruturas de linguagem suportadas?

A Tabela 1 descreve a string de busca utilizada em cada uma das bibliotecas digitais.

Essa string foram consideradas para as buscas no t́ıtulo, sumário e palavras-chave dos

estudos.

Tabela 1 – Bibliotecas Digitais Utilizadas

Biblioteca String de Busca
IEEE (”model checking”OR ”model checker”OR ”counterexamples”OR ”sym-

bolic execution”) AND (”test”OR ”testing”) AND (”data generation”OR
”test suite”OR ”data flow”)

ACM (”model checking”OR ”model checker”OR ”counterexamples”OR ”sym-
bolic execution”) AND (”test”OR ”testing”) AND (”data generation”OR
”test suite”OR ”data flow”)

Os critérios de inclusão e exclusão dos estudos aplicados após a remoção dos artigos

duplicados estão relacionados na Tabela 2.

Tabela 2 – Critérios de Inclusão e Exclusão

Critério Descrição
I1 Serão inclúıdos trabalhos publicados e dispońıveis integralmente em bases

de dados cient́ıficas ou em versões impressas.
I2 Serão inclúıdos trabalhos recentes (publicados a partir de 2004 ) que já

possuam aprovação pela comunidade cient́ıfica.
I3 Serão inclúıdos os trabalhos que abordarem testes estruturais com o uso

de execução simbólica ou checagem de modelos.
E1 Serão exclúıdos trabalhos que não sejam relacionados a testes estruturais.
E2 Serão exclúıdos trabalhos que não sejm da área de computação.
E3 Serão exclúıdos trabalhos com mais de 15 anos de publicação.

3.3 Resultados

O geração automática de dados de teste é um assunto bastante relevante e que

vem no últimos anos gerando um grande número de artigos. Podemos ver no gráfico a

distribuição desses artigos nos últimos 16 anos.//
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3.4 Discussão

Na revisão sistemática foi posśıvel identificar diversas ferramentas que permitem

automatizar a geração de dados de testes. Em particular foi verificada a predominância

de ferramentas que tem como objetivo a geração de testes para a linguagem C/C++.

Ainda que em menor número, também houve um considerável número de trabalhos para a

linguagem Java.

As ferramentas de Model Checking estão listadas na Tabela 3 enquanto que as

ferramentas de execução simbólica form listadas na Tabela 4.

Tabela 3 – Ferramentas de Model Checking

Ferramenta Linguagem de Programação
SPIN C, C++
TGV IOLTS/LOTOS Specification
BLAST OCaml
NuSMV C
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Tabela 4 – Ferramentas de Execução Simbólica

Ferramentas
JPF Java Path Finder
KLEE LLVM
Path Crawler
DART Directed Automated Random Testing
OSMOSE
VOLCANO
jCute Java Concolic Unit Testing Engine
Chopper
BiTE
CREST
CAUT

Em relação a detecção de camihos inviáveis foram identificados 6 trabalhos sendo

que em 1/3 dos trabalhos a técnica de concolic execution (execução simbólica) foi utilizada.
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3.5 Conclusão
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