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Resumo

Ferreira, Willian de Jesus. Localização evolucionária de defeitos em software
baseada na singularidade de escores de suspeita. Goiânia, 2022. 79p. Disser-
tação de Mestrado. Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás..

Contexto. A presença de defeitos em software impacta na sua qualidade, bem como nos
custos de sua produção e manutenção. A localização de defeitos evolucionária, em geral,
utiliza os dados da atividade de teste (espectro de teste) como fonte de informação sobre
potenciais defeitos no software. A intenção é aprender e evoluir modelos (heurísticas)
para automatizar o processo de localização de defeitos, tal que promova a sua precisão
e a redução dos custos inerentes à atividade de reparo do software. Problema. Em um
estudo exploratório, identificamos que os espectros de teste utilizados no campo de pes-
quisa apresentam uma alta incidência de repetição de entradas, o que tem prejudicado
o treinamento e a evolução de modelos para a localização de defeitos. Proposta. Base-
ado nesta descoberta, introduzimos o fator singularidade dos escores de suspeita para
lidar com a repetição de entradas nos espectros de teste. Especificamente, três estraté-
gias de treinamento da meta-heurística Programação Genética (Genetic Programming -
GP) foram propostas, cuja função de aptidão prioriza a maximização da singularidade

dos escores de suspeita em vista da geração de modelos mais competitivos quanto à lo-
calização de defeitos. Análise. A avaliação experimental da proposta utilizou um bench-

mark com programas reais e defeitos reais, métricas de avaliação amplamente usadas no
campo de pesquisa, além da formalização de hipóteses, questões de pesquisa e análise
estatística. Resultados. Os modelos gerados utilizando a abordagem proposta promove-
ram resultados superiores em relação à GP canônica, resultando em maior distinção entre
os elementos de programa quanto à propensão de serem defeituosos. Análises estatísticas
confirmaram que o fator singularidade dos escores de suspeita pode orientar a geração de
heurísticas competitivas para a localização de defeitos em software.

Palavras–chave

Localização de defeitos, SBFL, SFL, espectro de teste, fluxo de controle bench-

marks



Abstract

Ferreira, Willian de Jesus. Localização evolucionária de defeitos em software
baseada na singularidade de escores de suspeita. Goiânia, 2022. 79p. MSc.
Dissertation. Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

Context. The presence of defects in software impacts its quality and the costs of its pro-
duction and maintenance. Evolutionary fault localization generally uses test activity data
(test spectrum) as source information about potential software defects. The intention is to
learn and evolve models (heuristics) to automate the fault localization process in such a
way as to promote its accuracy and reduce the costs inherent to the software repair ac-
tivity. Problem. In an exploratory study, we identified that the test spectrum used in the
research field have a high incidence of input repetition, which has hampered the training
and evolution of models for troubleshooting. Proposal. Based on this finding, we intro-
duced the factor uniqueness of suspiciousness values to deal with the repetition of entries
in the test spectra. Specifically, three training strategies of the Genetic Programming (GP)
metaheuristic were proposed, whose fitness function prioritizes the maximization of the
uniqueness of suspiciousness values, aiming at generating more competitive models in
terms of fault localization. Analysis. The experimental evaluation of the proposal used
a benchmark with real programs and real defects, evaluation metrics widely used in the
research field, in addition to the formalization of hypotheses, research questions and sta-
tistical analysis. Results. The models generated using the proposed approach promoted
superior results concerning the canonical GP, resulting in a greater distinction between
the program elements regarding the propensity to be defective. Statistical analyzes con-
firmed that the uniqueness of suspiciousness values factor could guide the generation of
competitive heuristics for software fault localization.

Keywords

Fault localization, SBSL, SFL, test espectra, control-flow, data-flow, benchmarks
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CAPÍTULO 1
Introdução

O uso de software tem sido impactante na sociedade e no estilo de vida em fun-
ção dos avanços relativos à utilização da Internet, de dispositivos móveis e da automação
de modo geral. Grandes avanços podem ser enumerados no tocante à utilização de pro-
gramas que são continuamente aplicados em diversas áreas, tais como saúde, transportes,
comunicações, finanças e educação. A Engenharia de Software, por sua vez, exerce um
papel fundamental nessa evolução, visto que as atividades desse campo buscam garantir,
durante a criação do software, que este cumpra seu propósito e que esteja em conformi-
dade com as expectativas de seus usuários, podendo ser testado e corrigido caso falhas
sejam descobertas. O teste é a principal forma de avaliação usada pela indústria de soft-
ware durante o desenvolvimento [7].

Segundo Burnstein [10], devido à grande importância do software na vida das
pessoas, é fundamental que os profissionais desse ramo dediquem atenção às questões
e parâmetros de qualidade, pois um software de baixa qualidade pode causar danos
significativos e, a depender da área em que é utilizado, ocasionar até mesmo a perda
de vidas - o que não é mais aceitável para a sociedade.

Como a presença de defeitos é parte inevitável do ciclo de vida de um software,
existem atividades voltadas para a garantia da qualidade, a exemplo dos testes e da
depuração. Hailpern et al. [24] definem que a depuração de software envolve encontrar
e corrigir o código defeituoso responsável por um problema que viola uma especificação
conhecida e faz com que o software falhe.

A Localização de Defeitos (em inglês Fault Localization - FL) é uma tarefa de
depuração do programa que procura identificar os defeitos do software. Essa atividade
requer recursos caros, como tempo e um esforço humano altamente especializado para
encontrar os defeitos e, assim, corrigi-los.

A automação do processo de localização de defeitos tem sido objeto de vários
estudos nos últimos anos [55]. Muitas técnicas são baseadas em heurísticas que usam
as informações obtidas na execução do teste (ou seja, espectros de teste) para inferir a
probabilidade de cada elemento do código ser defeituoso.

Um espectro de teste é obtido a partir da execução de um conjunto de verifica-
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ções, englobando a cobertura do fluxo de controle em relação a cada elemento do pro-
grama tanto para testes negativos (casos de teste que fazem com que o programa falhe)
quanto para testes positivos (casos de teste em que o programa é executado com sucesso).
Vários métodos são baseados em espectros de teste, visto que estes são importantes fontes
de identificação dos defeitos de um software.

A localização de defeitos evolucionária, em geral, utiliza os dados da atividade de
teste (espectro de teste) como fonte de informação sobre potenciais defeitos no software.
A intenção do método evolucionário é aprender e evoluir modelos (heurísticas) para
automatizar o processo de localização de defeitos, de modo a promover a sua precisão e a
redução dos custos inerentes à atividade de reparo do software. Nesse contexto, a literatura
científica converge para o entendimento de que o uso de algoritmos baseados em busca
apresentam resultados que dificilmente seriam obtidos pelos métodos tradicionais [58].

Durante a pesquisa que funda o presente trabalho, identificamos que as entradas
nos espectros de teste do principal benchmark empregado em estudos sobre localização
de defeitos apresentam uma alta incidência de repetição, o que tem prejudicado o treina-
mento e a evolução de modelos para a localização de defeitos. A partir dessa observação,
introduzimos o fator singularidade dos escores de suspeita para lidar com a repetição de
entradas nos espectros de teste.

Neste trabalho, portanto, apresenta-se uma abordagem que explora a possibili-
dade de utilização dessa singularidade dos escores de suspeita para orientar a geração
de modelos de localização de defeitos (heurísticas) mais competitivos e que melhorem o
processo de identificação de defeitos no software.

1.1 Motivação

Em investigação que visava entender as limitações na evolução dos modelos,
analisamos os espectros de teste a partir de um benchmark de localização de defeitos
composto por programas reais e defeitos reais, além de representativo e comumente
utilizado em experimentos dessa área de pesquisa. Uma das descobertas dessa análise
foi que menos de 12% dos elementos do programa são distinguíveis de suas amostras de
treinamento, o que afeta a heurística em sua capacidade de diferenciar esses elementos
quanto a serem ou não defeituosos.

A partir disso, descobrimos que os dados de treinamento têm limitado a eficá-
cia das heurísticas de localização de defeitos em experimentos conduzidos pela área de
pesquisa, principalmente devido à redundância dos dados amostrais e consequente degra-
dação da capacidade de aprendizado na evolução dos modelos.

Como consequência dessa observação, levantamos a hipótese de que a singula-
ridade dos escores de suspeita (ou seja, a singularidade das pontuações que classificam
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os elementos do programa relacionados a serem defeituosos) consiste em um fator que
potencialmente orienta a geração de melhores heurísticas baseadas em Programação Ge-
nética (uma meta-heurística evolutiva baseada em busca), de forma a alcançar modelos
competitivos à localização de defeitos de software. Em outras palavras, supôs-se que um
bom modelo deveria maximizar a singularidade dos valores de suspeita para aumentar a
capacidade de identificar defeitos em um software.

Nesse sentido, a investigação formalizou hipóteses, introduziu três estratégias de
treinamento para orientar a proposta e realizou uma avaliação experimental visando che-
gar a conclusões a respeito das hipóteses levantadas. Os resultados mostraram a competiti-
vidade das estratégias de treinamento e confirmaram estatisticamente que a singularidade
dos escores de suspeita potencializa a orientação do algoritmo de Programação Genética,
propiciando a criação de heurísticas superiores em relação à finalidade de localização de
defeitos.

1.2 Objetivos

O objetivo principal desta pesquisa é lidar com o problema posto acima, ou
seja, buscar resolvê-lo pela proposição de abordagens em sintonia com a conjunção
dos objetos do problema, bem como analisar tais propostas quanto à efetividade para
a localização de defeitos. Parte-se, portanto, da premissa de que o espectro de teste
não é devidamente explorado pelos métodos de localização de defeitos, conforme será
apresentado no Capítulo 4.

Abstraímos alguns objetivos específicos que julgamos pertinentes para alcançar o
objetivo principal. Cada objetivo específico busca solucionar um subproblema, conforme
abaixo especificado.

• Identificar se o espectro de teste é composto por amostras inequivocamente distintas
entre si para representar cada elemento de programa.

• Verificar se há correspondência biunívoca entre entradas do espectro de teste e
medições de suspeita produzidas pelas abordagens de localização de defeitos.

• Investigar o espectro de teste em busca de evidências de que as amostras disponí-
veis são adequadas para distinguir os elementos defeituosos dos não defeituosos.
Outrossim, verificar se as heurísticas de localização de defeitos diferenciam os ele-
mentos defeituosos dos demais elementos.

• Mensurar a ocorrência de entradas iguais no espectro de teste e verificar o impacto
da eficácia das heurísticas de localização de defeitos.

• Investigar se as medições de suspeita atribuem um valor a cada elemento de
programa que seja capaz de diferenciá-los em relação ao potencial de serem ou
não defeituosos.
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• Selecionar e empregar benchmarks e baselines adequados à avaliação da abordagem
proposta.

• Medir e avaliar a abordagem proposta.

1.3 Principais Contribuições

Durante a condução das atividades desenvolvidas no escopo deste trabalho, fo-
ram produzidas diversas proposições. Algumas destas já foram descritas em formato de
um artigo científico, intitulado Uniqueness of suspiciousness scores: towards boost evolu-

tionary fault localization e submetido à conferência The 38th ACM/SIGAPP Symposium

On Applied Computing. Outras, por sua vez, ainda serão melhor exploradas em futuras
investigações. Dentre as contribuições deste trabalho em particular, destaca-se:

• uma investigação acerca da qualidade dos dados do espectro de teste disponíveis no
principal benchmark empregado em pesquisas de localização de defeitos;

• inclusão de novas definições ao campo de pesquisa de localização de defeitos que
visem mensurar atributos importantes ligados à qualidade do espectro de teste;

• adição de um novo fator ao processo de aprendizado da meta-heurística Programa-
ção Genética (GP). Esse fator tende a orientar o treinamento de métodos de locali-
zação de defeitos que visem melhorar o desempenho das heurísticas desenvolvidas
por GP no âmbito da localização de defeitos.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está disposto em seis capítulos ordenados conforme a descrição a
seguir.

No presente capítulo, apresentou-se a introdução do trabalho, a motivação, os
objetivos e as principais contribuições que fundamentaram a realização da pesquisa.

O Capítulo 2 apresenta os fundamentos necessários para o entendimento do
trabalho como um todo, abordando os seguintes conceitos: teste de software; teste
baseado em fluxo de controle; teste baseado em fluxo de dados; depuração; espectros de
teste; Computação Evolucionária e Algoritmos Evolucionários; localização de defeitos;
heurísticas de localização de defeitos; e Programação Genética na localização de defeitos.

No Capítulo 3, são apresentados trabalhos relacionados ao tema "localização
de defeitos", englobando abordagens baseadas tanto no espectro de teste (SFL) quanto
na localização de defeitos baseada em busca (SBFL). Ainda no Capítulo 3, descreve-se
estudos no âmbito de benchmarks de localização de defeitos.
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O Capítulo 4 trata da motivação da investigação, analisando amostras de dados
comumente usados em avaliação de abordagens de localização de defeitos ou em treina-
mentos de métodos evolutivos. Além disso, introduz-se um conjunto de definições que
serão úteis para esclarecer a abordagem a ser apresentada no Capítulo seguinte.

O Capítulo 5 descreve a nossa abordagem e apresenta uma avaliação empírica
realizada para avaliá-la. Nesse mesmo Capítulo, são apresentados os resultados, as análise
estatísticas dos resultados e as respostas às questões de pesquisa, além da avaliação das
hipóteses e ameaças à validade do trabalho.

O Capítulo 6 descreve as considerações finais desse conjunto, apresentando
possíveis desdobramentos de continuidade a partir da presente pesquisa.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os conceitos e fundamentos relevantes ao entendimento
das demais seções deste trabalho. A Seção 2.1 aborda o teste de software, descrevendo as
principais fases dessa atividade. Nas Subseções 2.1.1 e 2.1.2, são abordados os conceitos
de teste baseado em fluxo de controle e teste baseado em fluxo de dados, respectivamente.
A depuração de software é explicada na Seção 2.2. O espectro de teste é descrito na
Seção 2.3. A Computação Evolucionária é apresentada na Seção 2.4. Nas Subseções
2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, são apresentados os Algoritmos Evolucionários, o Algoritmo Genético
e a Programação Genética, respectivamente. A localização de defeitos é analisada na
Seção 2.5. As heurísticas de localização de defeitos baseadas em espectros de teste e
Programação Genética são descritas nas seções 2.5.2 e 2.5.3, nessa ordem.

2.1 Teste de software

O teste de software consiste em uma atividade que busca revelar comportamen-
tos indesejados de um programa, descobrindo defeitos e validando o cumprimento das
especificações. Segundo Hailpern et al. [24], o teste de software envolve esforços que
buscam revelar comportamentos de um programa que violem as especificações de requi-
sitos. Durante a atividade de teste, o programa é executado usando dados fictícios ou reais
de forma que os resultados sejam conhecidos. Os resultados do teste são verificados à pro-
cura de defeitos, anomalias e informações sobre os atributos não funcionais do programa.
Os testes estão presente em diversas etapas do ciclo de desenvolvimento e validação de
um software, contemplando ou não a execução do código, de modo que atividades como
análise de modelos e execução de casos de teste são consideradas integrantes dos proce-
dimentos de testagem.

O padrão IEEE 24765-2017 [1] fornece um vocabulário comum aplicável a todos
os sistemas e trabalhos da engenharia de software, servindo para coletar e padronizar a
terminologia. O documento tem como objetivo operar como uma referência útil no campo
da Tecnologia da Informação e encorajar o uso de sistemas e normas, incluindo referên-
cias aos padrões de origem ativa para definições, conceitos e requisitos da Engenharia de
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Software. O vocabulário é oferecido tanto em versões impressas quanto digitais - acessí-
veis pela Internet. Hospedado pela IEEE Computer Society, o banco de dados SEVOCAB
1 (Software and Systems Engineering Vocabulary) é acessível publicamente. O banco de
dados de vocabulário é mantido pela equipe de validação de vocabulário ISO/IEC JTC

1/SC7/SWG 22 em cooperação com a IEEE Computer Society [1].
Os critérios de teste são aplicados com o objetivo de identificar os casos de teste

mais adequados e que possuam maior cobertura do software. Delamaro et al. [19] afirmam
que técnicas e critérios de análise fornecem ao projetista de software uma abordagem
sistemática e teoricamente fundamentada para a condução da atividade de testagem.

Os procedimentos de teste podem ser divididos em fases com diferentes objeti-
vos:

• Teste de Unidade - O teste de unidade tem como foco as menores unidades de
um programa, como funções, procedimentos, métodos ou classes. Nesse contexto,
espera-se que sejam identificados erros relacionados a algoritmos incorretos ou
mal implementados; estruturas de dados incorretas ou simples erros de programa-
ção [19]. Esse tipo de teste pode ser aplicado conforme as funcionalidades são im-
plementadas, sem a necessidade do sistema completo estar finalizado.

• Teste de Integração - Deve ser realizado após o teste individual das unidades.
Foca em verificar o funcionamento das partes do software trabalhando juntas,
visando garantir que a interação entre as unidades não leve a algum comportamento
inadequado [19].

• Teste de Sistemas - Utilizado após o sistema estar completo e totalmente integrado.
O objetivo é garantir que o software está de acordo com todas as funcionalidades
descritas como requisitos, assim como em conformação com os requisitos não
funcionais.

• Teste de Regressão - Ao modificar um sistema, corre-se o risco de introduzir novos
defeitos. Por esse motivo, esse tipo de teste é realizado na etapa de manutenção
do software. Serve para garantir que a implementação de novos requisitos não
provoque comportamentos diferentes do esperado nas funcionalidades já validadas
anteriormente.

Nas seções a seguir, serão apresentados os conceitos de teste baseados em Fluxo
de Controle e em Fluxo de Dados. Os respectivos critérios de teste utilizam grafos para
abstrair a estrutura do programa, identificando os caminhos, possíveis desvios, locais
de definição e uso de variáveis. Usaremos o código fonte do programa Control Temper

(Código 2.1) para esclarecer os conceitos a serem apresentados nas seções a seguir.

1http://www.computer.org/sevocab
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Código 2.1 Código do programa Control Temper

1 void control_temper(float temper, float limit)
2 {
3 if (temper > limit)
4 {
5 while (temper *1.2 > limit)
6 {
7 printf("Temperature = %f, Limit = %f \n",temper, limit);
8 printf("The current temperature is higher than the limit! \n");
9 refrigeration_system(true);

10 temper = ready_sensor();
11 }
12 refrigeration_system(false);
13 printf("Accepted temperature.\n");
14 }
15 else
16 {
17 printf("Incorrect data input. \n");
18 }
19 printf("Program terminate.");
20 }

2.1.1 Teste baseado em Fluxo de Controle

O fluxo de controle de um programa refere-se à sequência em que as operações
são realizadas durante a execução, exercitando blocos de comandos e identificando
possíveis desvios de um bloco a outro.

Para descrever os blocos e possíveis caminhos do programa a ser testado, uma
abstração da estrutura do programa é criada por meio do grafo de fluxo de controle (GFC)
ou grafo de programa, conforme apresentado na Figura 2.1. O grafo de fluxo de controle
é criado a partir do programa instrumentado. Os blocos de código são representados pelos
nós ou vértices e a transferência da execução de um bloco a outro é representada pelos
arcos ou arestas.

A Figura 2.2 apresenta os comandos do programa Control Temper, referente ao
Código 2.1 e aos nós correspondentes no grafo de fluxo de controle. Pode-se observar
que os nós 2 e 3 alteram o fluxo de controle do programa, pois dependem dos valores
das variáveis temper e limit para que se possa determinar o próximo nó a ser exercitado,
tratando-se, portando, de uma estrutura condicional e de um laço, respectivamente. O nó
4 possui quatro comandos que são executados quando a condição descrita no nó 3 for
verdadeira. Os nós 5 e 6 nunca serão exercitados durante a mesma execução, pois ambos
direcionam o fluxo do programa ao nó 7, encerrando a execução.
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Figura 2.1: Grafo de fluxo de controle do programa
Control Temper (Código 2.1)

Conforme observado, os critérios de teste baseados em fluxo de controle utilizam
características de controle da execução do programa, a exemplo dos comandos ou desvios,
para determinar quais estruturas devem ser exercitadas [19].

Os principais critérios de fluxo de controle são:

• Todos-Nós - Exige que a execução do programa passe, ao menos uma vez, em cada
vértice do GFC, ou seja, que cada comando do programa seja executado pelo menos
uma vez;

• Todas-Arestas (ou Todos-Arcos) - Requer que cada aresta do grafo, isto é, cada
desvio de fluxo de controle do programa, seja exercitada pelo menos uma vez;

• Todos-Caminhos - Requer que todos os caminhos possíveis do programa sejam
executados.
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Figura 2.2: Nós correspondentes aos comandos do Programa
Control Temper (Código 2.1)

Para satisfazer os critérios baseados em fluxo de controle, os casos de teste
deverão ser capazes de exercitar o código conforme apresentado em cada um dos critérios.
É importante destacar que o critério Todos-Caminhos, muitas vezes, é impraticável. Isso
se deve ao fato de que laços e estruturas condicionais podem tornar o fluxo de um
programa muito grande ou até mesmo infinito [19].

2.1.2 Teste baseado em Fluxo de Dados

O fluxo de dados refere-se à sequência em que ocorre a transferência, o uso e a
transformação de dados durante a execução de um programa. A análise de fluxo de dados
considera definições e usos de variáveis [19]. Antes de ser utilizada em um cálculo ou em
uma condição, a variável deve ser inicializada. As ocorrências de usos inadequados de
variáveis no código podem causar comportamento inesperado.

Uma definição (Def ) corresponde a um local em que uma variável é armazenada
na memória. Já um uso (Use) é um local em que o valor de uma variável é acessado,
podendo ser um c-uso (uso computacional) ou um p-uso (uso predicativo). O c-uso refere-
se ao uso de uma variável em um cálculo computacional, ao passo que um p-uso consiste
na utilização em uma condição, o que provoca alteração no fluxo de controle do programa.
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Figura 2.3: Grafo de fluxo de dados do programa
Control Temper 2.1

Assim como no teste fluxo de controle, o fluxo de dados utiliza uma estrutura
gráfica para abstrair o programa. Nesse caso, a estrutura utilizada é o grafo de fluxo de
dados (GFD). Trata-se de um grafo criado a partir do grafo de fluxo de controle, mas
contendo informações adicionais sobre o local de definição (Def ) e o local de uso (Use)
de variáveis do programa nos respectivos nós ou arestas.

Uma associação de fluxo de dados, também chamada de DUA - Definition-Use

Association, pode ser descrita como uma tripla da forma:
<variável, nó de definição, nó ou arco de uso>.
A Tabela 2.1 mostra todas as associações de fluxo de dados (DUAs) extraídas do

grafo referente ao programa Control Temper (Código 2.1), apresentado na Figura 2.3.
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Tabela 2.1: Associações Fluxo de Dados (DUAs) extraídas do
grafo na Figura 2.3

Variável Definição Tipo Uso

temper 1 p-uso 2-3
temper 1 p-uso 2-6
temper 1 c-uso 3
temper 1 p-uso 3-4
temper 1 p-uso 3-5
temper 4 c-uso 3
temper 4 p-uso 3-4
temper 4 p-uso 3-5
limit 1 p-uso 2-3
limit 1 p-uso 2-6
limit 1 p-uso 3-4
limit 1 p-uso 3-5

Conforme Burnstein [10] e Delamaro et al. [19], utilizando as definições de fluxo
de dados, Rapps e Weyuker propuseram os principais critérios de testes baseados nessa
abordagem. Esses critérios são apresentados a seguir.

• Todas-Definições - Cada definição de variável deve ser exercitada pelo menos uma
vez por um c-uso ou p-uso;

• Todos-Usos - Todas as associações entre uma definição de variável e seus subse-
quentes usos (c-usos e p-usos) devem ser exercitadas pelos casos de teste por, pelo
menos, um caminho livre de definição (um caminho em que a variável não é rede-
finida).

• Todos-Du-Caminhos - Requer que toda associação entre uma definição de variável
e seus subsequentes p-usos ou c-usos seja exercitada por todos os caminhos livres
de definição e livres de laço que cubram essa associação. Burnstein [10] afirmou
ser esse o critério de maior relevância.

Satisfazer os critérios de teste baseados em fluxo de dados significa que os casos
de teste deverão ser capazes de exercitar as associações de fluxo de dados conforme
apresentado em cada um dos critérios.

2.2 Depuração de software

A depuração é um processo composto pela atividade de localizar e reparar
o defeito de um software. De forma geral, a depuração pode ser uma tarefa difícil e
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exaustiva. O uso de técnicas de verificação e validação aumenta as chances de detecção
e remoção de defeitos antes do sistema ser utilizado pelo público-alvo. A depuração e os
testes sistemáticos são exemplos de técnicas de detecção de defeitos.

Segundo Huang et al. [27], a depuração de software é responsável pela grande
maioria dos custos financeiros e de tempo envolvidos no desenvolvimento e manutenção
de um software. Nesse sentido, as abordagens de localização de defeitos se destacam no
campo da Engenharia de Software devido ao potencial de auxiliar na automatização desse
custoso processo de depuração.

Hailpern et al. [24] descrevem a depuração como a etapa que tem como objetivo
localizar e corrigir o código responsável por uma ocorrência que viola uma especificação
conhecida. Conforme os autores, durante o desenvolvimento de um software, a depuração
normalmente acontece no decorrer de três atividades: durante o processo de codificação;
durante e após a fase de teste; e, por último, na implantação ou produção.

De acordo com Delamaro et al. [19], por muito tempo, a depuração esteve prin-
cipalmente baseada na habilidade e na experiência das pessoas encarregadas e especiali-
zadas nessa tarefa, sem que fossem utilizadas técnicas sistemáticas de auxílio.

2.3 Espectro de Teste

O espectro de teste é o conjunto de dados que exprime o comportamento
do programa durante a execução do teste. Dessa forma, permite-se a visualização de
quais elementos do programa são executados pelos casos de teste e como esses estão
relacionados com o defeito [47]. Segundo Wong et al. [55], um espectro de teste detalha
as informações de execução a partir de certas perspectivas, como informações de execução
para ramificações condicionais ou caminhos intraprocedurais livres de laços, de modo que
o espectro de teste pode ser utilizado para rastrear o programa.

n elementos falhas
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Figura 2.4: Exemplo de espectro de cobertura de programa.

A Figura 2.4, extraída de [5], apresenta os dados do espectro de cobertura de um
programa. Um conjunto de m execuções de um programa composto por n elementos de
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código é representado por uma matriz m×n, que indica quais elementos foram cobertos por
certas execuções. Um vetor de tamanho m indica quais execuções resultaram em falhas.
S(e) representa a propensão a defeitos de e, ou seja, a probabilidade de o elemento e ser
defeituoso [16].

2.3.1 Composição de espectro de teste

Por meio de quatro variáveis de cobertura, o espectro de teste fornece infor-
mações sobre a quantidade de testes positivos e negativos que executaram ou não cada
elemento de programa. A notação comumente utilizada e a descrição dessas variáveis são
apresentadas a seguir.

• ep representa o número de casos de testes positivos que executam o elemento
observado;

• np indica a quantidade de casos de testes positivos que não executam o elemento
observado;

• ef descreve o número de casos de testes negativos que executam o elemento
observado;

• nf corresponde à quantidade de casos de testes negativos que não executam o
elemento observado.

As técnicas de localização de defeitos utilizam os dados do espectro de teste
como fonte de informação a respeito do comportamento dos elementos de programa. Os
valores das variáveis de cobertura descrevem o comportamento de cada elemento durante
a atividade de teste.

Conforme os critérios de teste utilizados, os elementos de programa descrevem
diferentes perspectivas (granularidades). Caso os critérios aplicados sejam de fluxo de
controle, os elementos de programa correspondem a blocos de código, métodos de classe
ou comandos representados por nós no grafo de fluxo de controle. Porém, se os dados de
teste foram obtidos a partir da aplicação dos critérios de teste de fluxo, os elementos de
programa correspondem às Associações de Fluxo de Dados ou DUAs.

2.4 Computação Evolucionária

A área de pesquisa de Inteligência Computacional (IC) compreende conceitos,
paradigmas, algoritmos e implementações voltadas ao desenvolvimento de sistemas que
apresentam comportamento inteligente em ambientes complexos [34]. A Computação

Evolucionária é uma área da Inteligência Computacional que propõe um paradigma para
solução e otimização de problemas a partir de mecanismos análogos ao do processo de
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Tabela 2.2: Analogia entre o Processo Evolutivo e a Computação
Evolucionária.

Processo Evolutivo Computação Evolucionária
Ambiente ⇐⇒ Problema
Indivíduo ⇐⇒ Solução candidata
Aptidão ⇐⇒ Qualidade da solução

População ⇐⇒ Conjunto de soluções

evolução natural das espécies. Esses mecanismos estão diretamente relacionados com os
conceitos da seleção natural das espécies desenvolvidos por Charles Darwin, bem como
com as descobertas de Gregor Mendel acerca de hereditariedade biológica e genética. A
Tabela 2.2 apresenta uma analogia possível entre o processo evolutivo e a Computação

Evolucionária.
Assim como ocorre na evolução natural, na Computação Evolucionária os

indivíduos possuem características que podem ser divididas em categorias genotípicas
e fenotípicas. O genótipo descreve a composição genética do indivıduo ou a codificação
da solução, geralmente representada sob a forma de uma estrutura de dados, como em
um vetor ou uma árvore. As operações de variação genética ocorrem sob o genótipo do
indivíduo, ou seja, compreendem as operações de manipulação de material genético. O
fenótipo expressa características de comportamento do indivíduo, configurando-se como
a decodificação do genótipo. Tipicamente, a função de aptidão é aplicada ao fenótipo de
um indivíduo.

O processo de seleção natural ocorre quando os indivíduos mais adaptados
ao meio apresentam melhores chances de sobrevivência e, consequentemente, maiores
chances de se reproduzirem. Ao se reproduzirem, os indivíduos geram descendentes pela
recombinação genética. Eventuais mutações ou alterações aleatórias de material genético
resultam em novos indivíduos mais ou menos aptos ao ambiente.

2.4.1 Algoritmos Evolucionários

Algoritmos Evolucionários são processos de busca estocástica inspirados em
fenômenos da natureza. Tais algoritmos, em geral, são denominados de Meta-heurísticas
Evolucionárias. Gendreau e Potvin [23] definem que “meta-heurísticas são métodos de
solução que orquestram uma interação entre procedimentos de melhoria local e estraté-
gias de nível superior para criar um processo capaz de escapar de ótimos locais e realizar
uma pesquisa robusta de um espaço de solução”. Os Algoritmos Evolucionários têm em
comum o conceito de simulação da evolução das espécies através de seleção, mutação
e reprodução. A Figura 2.5, extraída de [22], representa o esquema iterativo de funci-
onamento de um algoritmo evolucionário. A cada geração, a população passa por uma
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operação de seleção dos indivíduos que, em seguida, se tornarão pais. Essa operação se-
leciona os indivíduos para as operações de geração de descendentes, utilizando os valores
calculados pela função de aptidão, de modo que a operação é responsável pela natureza
seletiva do algoritmo. Selecionado o conjunto de pais, novos indivíduos (descendentes)
são gerados por operações de variação genética, como reprodução, cruzamento ou muta-

ção. Posteriormente, regras de substituição de pais por filhos são aplicadas para que uma
nova população seja constituída e uma nova geração se inicie.

Figura 2.5: Fluxo básico dos Algoritmos Evolucionários

Dado determinado problema, uma população inicial é gerada, comumente, de
forma aleatória. Essa primeira geração é avaliada conforme a função de aptidão. Poste-
riormente, o ciclo apresentado na Figura 2.5 é repetido até que o critério de parada seja
atingido. Esse critério pode ser um limite definido para o número máximo de gerações ou
um valor mínimo de aptidão encontrada em uma solução. Após o término da execução, o
melhor indivíduo identificado é retornado como a solução do problema.

2.4.2 Algoritmos Genéticos

O Algoritmo Genético foi um dos primeiros modelos de Algoritmos Evoluci-
onários. Ele foi proposto por Holland [26] na década de 1970. Nessa abordagem, cada
iteração se inicia com a seleção de dois pais da população da geração anterior que, por
sua vez, são cruzados para gerar descendentes que sofrem mutação. Assim, o algoritmo
genético destaca-se pela utilização de operações de cruzamento seguidas de mutação na
etapa de variação genética. O fluxo básico de funcionamento do Algoritmo Genético pode
ser observado na Figura 2.6.
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Figura 2.6: Fluxo básico da meta-heurística Algoritmo Genético

No primeiro passo, ocorre a consolidação da população inicial, ou seja, são
definidos os indivíduos que servirão de base para a exploração. Geralmente, a população
inicial é gerada aleatoriamente. No próximo passo, verifica-se a aptidão de cada indivíduo.
Se o critério de parada for atingido, então a execução é finalizada. Caso contrário, o
algoritmo segue para as etapas seguintes: seleção parental, cruzamento (ou recombinação)
e mutação. Ao fim dessas etapas, o ciclo do algoritmo é reiniciado, dando início a uma
geração de soluções (nova população).

2.4.3 Programação Genética

A Programação Genética (GP - Genetic Programming) é uma Meta-heurística
Evolucionária aplicada principalmente em problemas de modelagem. A GP pode ser vista
como uma maneira geral de aprender ou obter indivíduos (modelos) por meio do processo
evolutivo [34]. Usualmente, o objetivo desses modelos reside em associar certas entradas
com certas saídas para resolver um determinado problema.

Figura 2.7: Representação do indivíduo em forma de árvore.

Os indivíduos na GP são comumente representados em forma de árvores. As
árvores perfazem uma representação de funções matemáticas nas quais o conjunto de
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funções é constituído por operadores matemáticos, ao passo que o conjunto de terminais
é composto por variáveis ou constantes numéricas. Nessa estrutura, os nós-folha são
terminais (constantes ou variáveis) e os nós-internos são funções (operadores). A Figura
2.7, extraída de [34], ilustra a representação do indivíduo cuja expressão simbólica é (+

(∗ 3 x) (/ 8 2)) e a expressão matemática é 3∗ x+
8
2

.
Assim como no algoritmo genético, a Programação Genética comumente em-

prega a seleção de pais proporcionalmente à aptidão e substituição da população pelos
descendentes gerados. A inovação ocorre nas operações de mutação e cruzamento. A mu-
tação se dá, por exemplo, ao substituir um nó por um novo nó ou por uma subárvore
gerada aleatoriamente, ao passo que o cruzamento ocorre pela troca de subárvores entre
os indivíduos-pais. Ademais, há um operador de reprodução em que os pais são copiados
para a nova população sem qualquer alteração. A Figura 2.8 apresenta o fluxo básico de
funcionamento da Programação Genética.

Figura 2.8: Fluxo básico da meta-heurística Programação Gené-
tica

2.5 Localização de defeitos

A Localização de defeitos refere-se à atividade de identificação da localidade
dos problemas correspondentes às falhas que se tornaram conhecidas durante a etapa de
teste de software. Localizar e reparar defeitos são tarefas demasiadamente trabalhosas e
de alto custo. Dessa forma, muitos estudos buscam maneiras de automatizar partes desses
processos, reduzindo custos e promovendo facilidades ao especialista em depuração.

A localização de defeitos visa apoiar as atividades de depuração dos desenvol-
vedores humanos, destacando os elementos de programa supostamente responsáveis pela
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falha observada [48].
Segundo Janssen et al. [29], localizar componentes de software responsáveis pe-

las falhas observadas é a fase mais cara e sujeita a erros no ciclo de vida de desenvolvi-
mento de um software. Os autores afirmam que o diagnóstico automatizado de defeitos de
software pode melhorar a eficiência do processo de depuração, constituindo um processo
importante para o desenvolvimento de um software confiável.

Wong et al. [55] classificaram as técnicas de localização de defeitos entre as
tradicionais e as avançadas. As tradicionais referem-se às técnicas manuais e intuitivas.
Já as avançadas englobam técnicas de maior complexidade e eficiência, geralmente apli-
cadas a grandes sistemas. As técnicas tradicionais incluem: registro de programa (pro-

gram logging), asserções (assertions), pontos de interrupção (breakpoints) e perfilamento
(profiling). Dentre as técnicas avançadas, estão aquelas baseadas em espectro do pro-
grama (spectrum-based), estatísticas (statistic-based), aprendizado de máquina (machine

learning-based), mineração de dados (data mining-based) e modelos (model-based).

2.5.1 Localização de Defeitos baseada em Espectro de Teste

As técnicas de localização de defeitos baseadas em espectro (SFL, do Inglês,
Spectrum-based Fault Localization) utilizam-se da frequência de execuções dos elemen-
tos de programa para gerar um valor de suspeita para cada um deles. Cada elemento de
programa é associado a um conjunto de quatro variáveis de cobertura (ef, ep, nf e np), con-
forme já exposto na Seção 2.3.1. Os valores dessas quatro varáveis indicam a contagem
dos casos de testes positivos e negativos, a serem mobilizados como dados de entradas
para o cálculo do valor de propensão a defeitos. O cálculo é realizado a partir de uma heu-
rística ou meta-heurística, de maneira que o valor obtido se refere à medida de suspeita
do elemento no ranking. Os elementos de maior suspeita são posicionados mais próximos
ao topo, enquanto os de menor suspeita figuram na base do ranking.

A heurística Tarantula, descrita pela equação 2-1, foi proposta por Jones et

al. [30] e é considerada a precursora das técnicas de localização de defeitos baseadas em
espectro de teste. Essa heurística foi construída visando penalizar os elementos de código
que são executados com maior frequência por testes negativos em relação aos elementos
que são menos executados por esse tipo de teste.

Tarantula =

e f
e f +n f

e f
e f +n f

+
ep

ep+np

(2-1)
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A Tabela 2.3 apresenta, de forma sucinta, um exemplo de criação do ranking de
propensão a defeitos ao aplicar a heurística tarântula a um conjunto de 10 elementos
– {e1,e2, ...,e10}. No decorrer da atividade de teste, o espectro de teste descreve o
comportamento de cada elemento de programa por meio das quatro variáveis: (ef, ep,
nf e np). Os valores das quatro variáveis são utilizados pela heurística Tarantula para
atribuir o valor de suspeita de cada elemento.

Tabela 2.3: Ranking de propensão a defeitos

Elemento ef ep nf np valor de suspeita

e1 1 0 1 86 1,00
e2 1 0 1 86 1,00
e3 1 2 1 84 0,96
e4 1 10 0 77 0,90
e5 1 10 0 77 0,90
e6 1 10 0 77 0,90
e7 2 11 0 77 0,89
e8 1 11 0 76 0,89
e9 1 11 0 76 0,89
e10 0 4 1 83 0,00

O ranking é gerado pela ordenação decrescente dos valores de suspeita. Durante
o processo de localização de defeitos, essa ordem servirá de guia para o especialista
encontrar o elemento defeituoso e realizar o devido reparo.

2.5.2 Heurísticas de Localização de Defeitos baseadas em Espectro
de Teste

As heurísticas de localização de defeitos baseadas em espectro de teste compõem
uma das principais tendências de pesquisa quanto à automatização do processo de loca-
lização de defeitos. Propostas em estudos da área, essas heurísticas envolvem fórmulas
baseadas no espectro de teste e voltadas para inferir a probabilidade de que um elemento
de código seja defeituoso.

O emprego das heurísticas de localização de defeitos tem a finalidade de indicar
quais são os elementos responsáveis pelos problemas de um software com base nos dados
de espectro de teste – obtidos a partir da execução dos testes positivos e negativos.

Na literatura, vários estudos utilizaram heurísticas para auxiliar no processo de
localização de defeitos. Cabe reiterar que as heurísticas são equações que utilizam os
valores das quatro variáveis do espectro de teste para atribuir aos elementos de programa



2.5 Localização de defeitos 36

um valor de suspeita. A já mencionada heurística Tarantula [30], expressa pela equação
2-1, foi uma das primeiras técnicas de localização de defeitos baseada nessa abordagem.

Abreu et al [5] definem as heurísticas baseadas no espectro de cobertura como
equações que utilizam valores variáveis obtidos da matriz de cobertura para atribuir a cada
elemento de programa um valor de suspeita.

Outra heurística amplamente referenciada na literatura é o coeficiente de Ochiai,
que originalmente era utilizado para o cálculo de similaridade genética da biologia
molecular. O coeficiente de Ochiai foi introduzido como heurística de localização de
defeitos por Abreu et al. [2] a partir da seguinte fórmula:

Ochiai =
e f√

(e f +n f )×
(
e f + ep

) (2-2)

Em estudo sobre localização de defeitos, Wong et al [55] descrevem com
profundidade as principais heurísticas utilizadas em estudos da área.

2.5.3 Programação Genética na Localização de Defeitos

Na Seção 2.5.2, foram apresentadas as principais características das heurísticas
aplicadas à localização de defeitos em software. Ao longo dos anos, vários estudos têm
apresentado propostas que visam a criação de modelos que utilizem algoritmos meta-
heurísticos.

Leitao-Junior et al. [35] afirmam que, no campo da localização de defeitos Base-
ada em Busca (SBFL, do Inglês, Search-Based Fault Localization), a questão da locali-
zação de defeitos é tratada na ordem da otimização, de forma que algoritmos baseados em
busca são usados para automatizar integralmente ou parcialmente as soluções de localiza-
ção e identificação dos problemas. Segundo os autores, pesquisadores da área geralmente
aplicam algoritmos evolutivos, a exemplo da Programação Genética, para derivar métri-
cas com a finalidade de medir as chances de cada elemento do programa ser defeituoso.
Cada indivíduo na população representa uma fórmula de suspeita candidata a resolver o
problema. Nesse sentido, a população é compreendida como um conjunto de soluções
que evolui em busca das melhores equações para calcular o quão suspeito cada elemento
do software pode ser. De-Freitas et al. [17] demonstram a competitividade das heurísticas
evoluídas por Programação Genética aplicadas aos espectros de mutação. Silva-Junior et

al. [47], por sua vez, utilizam um algoritmo evolutivo para pesquisar conjuntos de pesos
e combinar heurísticas de fontes de dados distintas (fluxo de controle e fluxo de dados,
bem como uma estratégia híbrida).

Segundo Leitao-Junior et al. [35], a Programação Genética é o algoritmo meta-
heurístico mais utilizado em pesquisas situadas no campo da Localização de Defeitos,
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principalmente pela capacidade dessa metodologia gerar fórmulas de suspeita adequadas
ao contexto.

Diversos estudos presentes na literatura [17], [48], [47], [58] utilizaram a Pro-
gramação Genética (GP) em suas abordagens. Conforme já mencionado, a Programação
Genética consiste na evolução de programas computacionais a partir de abordagens aná-
logas a diversos mecanismos pertencentes à evolução das espécies, estabelecendo, assim,
referência aos fenômenos evolutivos e mutativos. Na Programação Genética, um "pro-
grama"se refere a um modelo ou expressão cujo propósito é o de resolver um determinado
problema [34].

A meta-heurística Programação Genética lida com problemas de regressão a
partir da utilização de já conhecidos dados de entradas e saídas para gerar modelos
(heurísticas). A primeira geração é criada, em muitos casos randomicamente, dando início
ao ciclo da GP. A cada geração, os indivíduos ou modelos têm a sua aptidão (fitness)
avaliada, ou seja, medições são realizadas para verificar o erro entre a saída gerada pela
solução candidata e a saída esperada. A partir dos parâmetros definidos, como tamanho
da população, número de gerações, tipo de seleção e taxas de cruzamento, mutação e
reprodução, são gerados novos indivíduos que farão parte do processo evolutivo.

Conforme descrito na Subseção 2.4.3, assim como na Biologia, novos indivíduos
herdam características de seus pais a cada geração. O ciclo se repete até que o critério de
parada seja atingido. Esse critério pode ser o número máximo de gerações ou até que a
aptidão dos novos indivíduos atinja um platô e, assim, não evolua mais.

Encontrar modelos que possam auxiliar durante o processo de localização de
defeitos pode ser considerado um problema de regressão. Em estudos sobre localização
de defeitos, pesquisadores empregam a Programação Genética para encontrar modelos
treinados a partir dos dados disponíveis nos benchmarks presentes na literatura. Durante
a busca pelo modelo, são utilizados como parâmetros de entrada os dados obtidos a partir
da execução dos casos de teste (espectro de teste) e, como saída, os elementos defeituosos
dos programas.

Assim como ocorre com as heurísticas de localização de defeitos descritas na
Subseção 2.5.2, os modelos (ou equações) gerados pela GP são utilizados na busca por
defeitos de um software a partir dos espectros de teste. Desse modo, com a finalidade de
criar um ranking de elementos suspeitos, os modelos recebem como entrada os dados do
espectro de teste. Vale destacar que é desejável, ao aplicar o modelo gerado pela GP, que
o(s) elemento(s) defeituoso(s) seja(m) posicionado(s) o mais próximo possível ao topo do
ranking.
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2.6 Considerações Finais

O presente capítulo buscou apresentar informações que fundamentam o entendi-
mento da pesquisa. Foram exploradas temáticas como: teste de software, especialmente
sobre elementos estruturais mobilizados durante a atividade de teste; teste baseado em
fluxo de controle e de dados, considerados fonte de informação sobre potenciais defeitos;
computação evolucionária e algumas de suas meta-heurísticas; atividade de localização
de defeitos tratada como um problema de busca; além de o uso da meta-heurística Pro-
gramação Genética na localização de defeitos.

Os próximos capítulos acrescentam uma exploração dos trabalhos ligados à
temática da pesquisa (Capítulo 3), a motivação baseada em uma análise realizada no
espectro de teste (Capítulo 4), a abordagem proposta pelo presente trabalho e a respectiva
avaliação conduzida para investigar a eficácia da abordagem proposta (Capítulo 5).



CAPÍTULO 3
Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta trabalhos relacionados ao tema da presente pesquisa. A
Seção 3.2 elenca estudos que exploram o uso de heurísticas formuladas por seres humanos
aplicadas em espectros de testes voltados a automatizar o processo de localização de
defeitos. A Seção 3.3 apresenta estudos que abordam a localização de defeitos baseada em
busca (SBFL) situados em um campo de pesquisa que aplica o paradigma SBSE (Search-
Based Software Engineering) ao problema de localização de defeitos. Por sua vez, estudos
que contextualizam o uso de benchmarks para aplicação das técnicas de localização de
defeitos são apresentados na Seção 3.4.

3.1 Contexto

A localização de defeitos é uma etapa do ciclo de vida de software que demanda
recursos importantes, tais como o tempo e o esforço de uma mão de obra altamente
especializada. Localizar defeitos consiste em identificar o(s) elemento(s) defeituosos
para que possa(m) ser corrigidos. Em razão da crescente complexidade dos projetos de
software, o processo de localização de defeitos tem se tornado uma atividade cada vez
mais custosa.

Muitas técnicas de localização de defeitos baseadas em heurísticas utilizam in-
formações obtidas a partir da execução de casos de teste para medir a suspeita de cada
elemento de programa, conforme já explicado na Seção 2.5.1 do Capítulo 2. Nesse con-
texto, algumas abordagens propuseram o uso de meta-heurísticas para gerar expressões
ou modelos com o objetivo de melhorar e otimizar significativamente o processo de loca-
lização de defeitos.

Myers et al. [37] estimaram que a localização de defeitos representa até 95% do
problema de depuração, ou seja, na prática, a localização e a identificação desses defeitos
consomem mais recursos e tempo do que o reparo em si.
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3.2 Localização de Defeitos Baseada em Espectro de
Teste

Os métodos de localização de defeitos baseados em espectro de código (SFL) são
basilares ao tema da presente pesquisa. Esses métodos consistem na aplicação de heurís-
ticas para medir a suspeita de cada elemento de programa. Conforme já mencionado, um
espectro de teste se refere ao conjunto de dados que descrevem o comportamento dos
elementos de programa durante a atividade de teste [5].

Uma das primeiras propostas de uso de heurísticas para localização de defeitos a
partir do espectro de teste foi introduzida por Jones et al. [30] e sua heurística Tarantula
(apresentada no Capítulo 2). Para retomar, a heurística Tarantula foi construída de maneira
a penalizar os elementos de código que são executados com maior frequência por testes
negativos em relação aos elementos que são menos executados pelo teste.

O coeficiente de Ochiai, por sua vez, foi introduzido como heurística de locali-
zação de defeitos por Abreu et al. [2]. O benchmark Siemens foi utilizado pelos autores
para avaliar coeficientes de similaridade aplicados ao contexto do espectro de programa.
Segundo os autores, os experimentos indicaram que o coeficiente de Ochiai superou con-
sistentemente os utilizados em Tarantula e AMPLE. Em termos de quantidade de código
a ser inspecionado, o referido coeficiente apresenta uma melhora de 5% em comparação
com a próxima melhor técnica e até de 30% em casos específicos [2].

Em outra colaboração, Janssen et al. [29] apresentaram um conjunto de ferra-
mentas que adota uma técnica de localização de defeitos baseada em espectro de teste para
promover a localização automática de defeitos. Intitulado Zoltar, esse conjunto fornece a
infraestrutura para instrumentalizar automaticamente o código-fonte dos programas de
software e produzir dados de teste em tempo de execução. Esses dados são subsequente-
mente analisados para retornar uma lista classificada de prováveis locais de defeito.

Naish et al. [38] propuseram duas melhorias para o método tradicional de
classificação espectral voltado a localizar defeitos em software. A primeira consistiu na
atribuição de pesos variáveis para diferentes testes com falha, dependendo do número de
instruções executadas nos testes. Segundo os autores, a partir dessa abordagem de base
racional, os experimentos mostraram melhora no desempenho de todas as métricas de
classificação examinadas. A segunda melhoria proposta engloba classificar o ranking de
forma incremental. Depois que a declaração com melhor classificação for identificada, os
pesos são ajustados para calcular as demais classificações.

Xu et al. [56] afirmaram que as técnicas de localização de defeitos se esforçam
para atribuir valores de suspeita aos elementos de programa, de modo que esses elemen-
tos possam ser examinados pelos programadores em ordem decrescente em relação à sus-
peita durante o processo de depuração. No entanto, as declarações podem ser vinculadas
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a mesma suspeita e, portanto, os programadores devem lançar mão da intuição e do jul-
gamento pessoal para decidir quais componentes serão examinados primeiro. Conforme
os autores, quanto maior o número de empates, mais difícil é estimar precisamente em
que ponto o defeito será encontrado. Nesse sentido, um método de localização de defeitos
deve, além de indicar com destaque o comando defeituoso, reduzir (ou evitar) empates
críticos [56]. Nessa concepção, o empate crítico é definido como aquele que contém um
comando defeituoso. Para medir a ocorrência dos empates críticos, os autores definiram a
métrica Critical Score (CScore) [56], que mede a proporção de empates críticos gerados
por uma técnica de localização de defeitos em relação ao número total de elementos do
código.

É também digna de menção a técnica de localização de defeitos DStar, pro-
posta por Wong et al. [53], que consiste em uma forma modificada do coeficiente de
Kulczynski [45]. De acordo com os autores, a DStar tem suas origens na análise base-
ada em coeficientes de semelhança binários e é capaz de sugerir localizações de suspeitas
automaticamente, sem exigir qualquer informação prévia sobre a estrutura ou a semân-
tica do programa. Em [53], um estudo empírico foi realizado utilizando 24 programas de
defeito único e de defeitos múltiplos. Os resultados foram comparados com 38 técnicas
diferentes de localização de defeitos, indicando que a DStar foi mais eficaz na localização
de defeitos do que todas as outras técnicas comparadas.

Por fim, menciona-se que Cui et al. [13] propuseram uma abordagem de locali-
zação de defeitos que combina o espectro de teste e a mutação para melhorar a precisão
do procedimento. Segundo os autores, o programa defeituoso é avaliado usando técnicas
SFL, de maneira que as declarações potencialmente incorretas são classificadas de acordo
com a suspeita. Então, os mutantes do programa são gerados e executados pelas técnicas
MBFL. Finalmente, as declarações que foram classificadas como as primeiras pela SFL
são reclassificadas de acordo com suas pontuações de mutação. Nesse sentido, a abor-
dagem aproveita as vantagens de SFL e MBFL, melhorando a precisão da localização
de defeitos. Na condução do referido estudo, os autores adotaram Ochiai e DStar como
técnicas SFL; em combinação com MUSE e Metallaxis como técnicas MBFL.

3.3 Localização de Defeitos Baseada em Busca

Localização de defeitos baseada em busca (SBFL - Search-Based Fault Localiza-

tion) é o campo de pesquisa que lida com o uso de técnicas de otimização para automatizar
integralmente ou parcialmente a localização de elementos defeituosos [35].

Wang et al. [52] propuseram um modelo baseado em busca para encontrar a
combinação linear de 22 heurísticas SBFL conhecidas. Nesse estudo, a abordagem foi
tratada como um problema de otimização. A estratégia adotada consiste na construção



3.3 Localização de Defeitos Baseada em Busca 42

de uma expressão gerada a partir de um conjunto de termos em que cada termo é
multiplicado por um peso cujo valor é determinado a partir da utilização de um Algoritmo
Genético. O método é estruturado em duas fases: treinamento e implantação. Durante o
treinamento, o algoritmo busca a heurística de melhor desempenho para um conjunto de
programas com defeitos conhecidos. Posteriormente, inicia-se a fase de implantação, em
que a heurística obtida pelo método durante o treinamento é aplicada às novas versões
defeituosas do programa, da mesma forma que qualquer outra heurística baseada em
espectro de cobertura.

Campos et al. [11] apresentaram uma técnica baseada em Algoritmo Genético
voltada à busca por um conjunto de casos de teste que ofereça a melhor capacidade
de diagnóstico para heurísticas SBFL. Essa capacidade foi medida pela quantidade de
elementos que podem ser diferenciados ao observar a matriz de cobertura do conjunto de
teste. Segundo os autores, durante a avaliação empírica utilizando o protótipo EntBug, a
abordagem foi capaz de reduzir, no ranking de suspeitas calculadas por heurísticas SBFL,
em média, 91% dos elementos necessários a serem investigados até se encontrar o defeito.

Conforme Silva-Junior et al. [47], a localização de defeitos é a atividade de indi-
car precisamente os comandos defeituosos em um programa com erros, configurando um
processo altamente dispendioso e tedioso. Segundo os autores, as abordagens baseadas
no espectro de cobertura comumente aplicam heurísticas pautadas na execução de com-
ponentes de fluxo de controle para calcular as chances de cada elemento do programa ser
o defeituoso. Diante disso, os autores apresentaram uma abordagem para calcular a pontu-
ação de suspeita para cada comando do programa a partir da execução de componentes de
fluxo de dados. Em seguida, utilizaram um algoritmo genético para pesquisar conjuntos
de pesos e combinar heurísticas de distintas fontes de informação sobre defeitos (fluxo de
controle e fluxo de dados, bem como uma estratégia híbrida). A abordagem foi aplicada
em programas com defeitos semeados e defeitos reais, bem como avaliada por meio de
métricas absolutas em vista de certificar a eficácia da abordagem na localização de defei-
tos. Além disso, os autores propuseram uma nova métrica para investigar a dependência
das estratégias de desempate na construção da classificação de comandos suspeitos. De
acordo com eles, os métodos baseados em fluxo de dados demonstram alta eficácia, mas
aumentam a necessidade de desempate, ao contrário do método híbrido evolutivo que,
além de eficaz, é menos dependente de estratégias de desempate.

Choi et al. [12] formularam uma abordagem multiobjetiva para localização de
defeitos utilizando a meta-heurística Programação Genética. Nessa aplicação, a meta-
heurística foi utilizada para aprender modelos de classificação que não apenas visem
colocar o elemento do programa com defeito em uma posição mais alta na classifica-
ção, mas que tenham como objetivo atribuir pontuações tão baixas quanto possível aos
elementos de um programa que não apresentem defeitos. Os resultados expressaram pe-
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quenas melhorias na distribuição da pontuação de suspeita. Porém, conforme os autores,
essa formulação multiobjetiva também resultou em um procedimento de localização de
defeitos mais preciso em termos de classificação, colocando 155 de 386 elementos com
defeitos no topo. Em termos de comparação, apenas 135 foram colocados no topo pela
abordagem de objetivo único.

Ademais, em vista de também melhorar a confiabilidade de um software, Parsa
et al. [42] propuseram um novo método de localização de defeitos a partir da geração de
casos de teste aptos a considerar diferentes caminhos de execução do programa. O método
apresentado pelos autores parte da premissa de que, ao comparar caminhos de execução
similares de testes bem-sucedidos e malsucedidos, os comandos diferentes entre as duas
execuções são possivelmente defeituosos. Assim, o Algoritmo Genético foi aplicado para
buscar os testes positivos e negativos que apresentassem caminhos de execução os mais
semelhantes possíveis. Os resultados mostraram a capacidade promissora da proposta
em gerar casos de teste capazes de analisar diferentes caminhos de um programa e
encontrar predicados relevantes. Ao aplicar o algoritmo genético em diferentes casos de
teste, sem considerar seu estado de falha ou aprovação, os autores conseguiram aumentar
consideravelmente a cobertura dos casos de teste.

Segundo Ajibode et al. [6], a localização de defeitos usa diferentes métricas para
orientar e apontar defeitos durante o processo de depuração. Os autores afirmam que a
precisão de um método SBFL específico pode ser limitada pelas fórmulas usadas e pelos
dados de espectro do programa. Em [6], os autores propuseram o uso de um conjunto
híbrido de dados para desenvolver medidas de suspeita voltadas à localização de defeitos
a partir de espectros de Programação Genética. A GP foi aplicada para obter fórmulas de
avaliação de risco, integrando a inclusão de radicais para evoluir diretamente a métrica de
suspeita dos espectros do programa.

Yoo et al. [59] apresentam um estudo empírico e teórico que fornece evidências
sobre a competitividade do GP em relação às melhores heurísticas desenvolvidas por
humanos. O estudo afirma que a GP desenvolveu uma fórmula que, praticamente, se
aproxima do melhor desempenho possível - de modo que nenhum ser humano jamais
poderia projetar uma fórmula que a superasse.

Em recente mapeamento sistemático sobre localização de defeitos, Leitao-Junior
et al. [35] caracterizaram os métodos propostos no contexto da localização de defeitos
baseada em busca (SBFL). Os autores identificaram fontes de informações sobre defeitos,
funções de avaliação, algoritmos (meta-heurísticas), benchmarks, baselines e métricas de
avaliação. A Tabela 3.1, extraída de [35], lista os 14 estudos primários identificados pelos
autores, em ordem cronológica.
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Tabela 3.1: Estudos primários no campo SBFL

Referência Título Ano

[52] Search-based fault localization 2011
[58] Evolving human competitive spectra-based fault localisation techniques 2012
[40] Multiple Bug Spectral Fault Localization Using Genetic Programming 2015
[32] Empirical Evaluation of Conditional Operators in GP Based Fault Localization 2017
[48] FLUCCS: Using Code and Change Metrics to Improve Fault Localization 2017
[14] Genetic Programming-based Composition of Fault Localization Heuristics 2017
[57] Human Competitiveness of Genetic Programming in Spectrum-Based Fault Localisation: Theoretical and Empirical Analysis 2017
[18] Evolutionary Composition of Customised Fault Localisation Heuristics 2018
[12] Learning fault localisation for both humans and machines using multi-objective GP 2018
[33] Learning without peeking: Secure multi-party computation genetic programming 2018
[60] Localizing multiple software faults based on evolution algorithm 2018
[17] Mutation-Based Evolutionary Fault Localisation 2018
[41] Spectral-based fault localization using hyperbolic function 2018
[49] Empirical Evaluation of Fault Localisation Using Code and Change Metrics 2019

3.4 Benchmarks na Localização de Defeitos

No contexto de teste e depuração de software, um benchmark consiste em uma
coleção de defeitos utilizados como cenário à medição da eficácia das abordagens de
localização e correção. Portanto, o objetivo desse tipo de ferramenta é contribuir às
pesquisas de engenharia de software ao fornecer um conjunto repetível e quantificável de
resultados, a partir dos quais experimentos possam ser baseados ou comparados. Nesse
âmbito, os benchmarks são composto por diversos elementos, tais como programas, casos
de teste, scripts e logs de execução de teste. Os programas que compõem os benchmarks

possuem diferentes versões e, em cada uma delas, existe um catálogo de diferentes
defeitos já conhecidos.

A literatura aborda variados benchmarks. Em suas especificidades, cada um
possui atributos caracterizadores de suas respectivas abordagens, apresentando diferenças
em relação à linguagem de programação, número de casos de teste que expõem ou não
uma falha, verificação a partir de defeitos reais ou semeados, dentre outros aspectos
diferenciais. Conforme tem se discutido, as técnicas de teste e depuração de software
têm como principal objetivo a localização de defeitos no software. Nesse contexto, os
benchmarks são cenários utilizados para aplicação das técnicas. Segundo Lu et al. [36],
um bom benchmark deve ser capaz de demonstrar a força e a fraqueza de cada ferramenta.

Do et al. [20] propuseram uma infraestrutura para apoiar a experimentação nos
testes de software, incluindo artefatos (programas, versões, casos de teste, defeitos e
scripts), de maneira a proporcionar aos pesquisadores a execução de seus experimentos
de forma controlada e com replicações. Conforme os autores, uma descoberta científica
não é confiável a menos que possa ser replicada independentemente.

Lu et al. [36] resumiram as diretrizes gerais sobre os critérios para a seleção de
defeitos representativos, referências e métricas para avaliar uma ferramenta de detecção
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de defeitos de software. No mesmo trabalho, os autores apresentaram um conjunto de
aplicativos com vários tipos de bugs, e, por fim, utilizando o BugBench, avaliaram várias
ferramentas de detecção de defeitos existentes, incluindo Purify, Valgrind e CCured, em
vista de validar a seleção de benchmarks por método de comparação.

Outra relevante ferramenta é o Siemens Suite [28], um benchmark amplamente
utilizado em estudos da área de localização de defeitos, como em [39] e [47]. Pesquisa-
dores da Siemens criaram versões com defeitos de sete programas básicos (printtokens,
printtokens2, replace, schedule, schedule2, tcas e totinfo) escritos em linguagem C. Os
defeitos foram inseridos manualmente, geralmente modificando uma única linha de có-
digo no programa. O objetivo era introduzir defeitos tão realistas quanto possível, com
base na experiência dos pesquisadores com programas reais. Dez pessoas semearam os
defeitos, na maioria das vezes, sem conhecimento do trabalho uma da outra. O resultado
desse esforço foi a criação de um benchmark amplamente empregado em estudos da área,
contendo entre 7 e 41 versões de cada programa base - cada uma possuindo um único
defeito.

Em abordagem distinta, Just et al. [31] propuseram o benchmark Defects4J.
Os autores apresentaram essa ferramenta como um framework que oferece uma base
de dados e uma estrutura de projetos com defeitos reais na linguagem Java, visando
disponibilizar dados para estudos replicáveis em pesquisas situadas no campo do teste
de software. Conforme os autores, a versão inicial do Defects4J contém 357 defeitos reais
para 5 grandes programas de código aberto (JFreeChart, Closure Compiler, Commons

Math, Joda-Time e Commons Lang). A abrangente estrutura Defects4J permite uma fácil
integração desses defeitos em vários estudos de teste de software.

Tan et al. [51] afirmaram que várias técnicas de reparo automatizado de progra-
mas foram propostas para reduzir o tempo e o esforço gastos na correção de bugs. No
entanto, segundo os autores, embora essas ferramentas de reparo tenham sido projetadas
para usos amplos e genéricos, diferentes ferramentas podem corrigir certos tipos de de-
feitos de forma mais eficaz do que outras. Portanto, é importante comparar de forma mais
objetiva a eficácia das diferentes ferramentas aplicadas aos variados tipos de defeitos.
Conforme os autores, os benchmarks existentes sobre reparos automatizados de progra-
mas não permitem uma investigação completa da relação entre os tipos de defeitos e a
eficácia das ferramentas de reparo. Diante dessa problemática, os autores propuseram o
benchmark Codeflaws.

Saha et al. [44], por outro lado, apresentaram o benchmark Bugs.jar. Conforme
os autores, o Bugs.jar é composto de 1158 defeitos e correções extraídos de 8 grandes
projetos Java de código aberto (Accumulo, Camel, Commons Math, Flink, Jackrabbit

Oak, Log4J2, Maven e Wicket). Segundo os autores, o objetivo era disponibilizar um
benchmark para impulsionar a pesquisa na área de depuração automatizada, teste e
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correção de programas Java. Os autores afirmam que o Bugs.jar pode ser usado para
projetar técnicas relacionadas à cobertura de código, teste de mutação, seleção de teste,
priorização e redução, geração de casos de teste, localização de defeitos, detecção de
anomalias e reparo automático de programas.

Em face da ampla gama de ferramentas disponíveis, Leitao-Junior et al. [35]
levantaram os sete benchmarks preferidos pelos pesquisadores em estudos na área de
localização de defeitos baseada em busca: Defects4j, Siemens, Linux Utilities, Space,
Model Programs, Symbolic Regression Problems e Codeflaws. Com ampla vantagem,
os mais populares no campo de pesquisa são Defects4j e Siemens, seguidos por Linux
Utilities, Space e Model Programs. Symbolic Regression Problems e Codeflows são os de
menor preferência. No estudo, os autores resumiram as principais características desses
populares benchmarks, identificando que C e Java são as linguagens mais usadas. Dessa
seleção, Defects4j é o único benchmark escrito em Java capaz de combinar contextos de
defeitos reais e múltiplos.

Tabela 3.2: Principais benchmarks utilizados em estudos no
campo SBFL.

Benchmark Linguagem de programação Natureza do defeito Cardinalidade do defeito
C Java Artificial Real único múltiplos

Defects4j - ✓ - ✓ ✓ ✓
Siemens ✓ - ✓ - ✓ -
Linux Utilities ✓ - ✓ - ✓ -
Space ✓ - ✓ - ✓ -
Model Programs ✓ - ✓ - ✓ ✓
Symbolic Regression Problems - ✓ - ✓ ✓ ✓
Codeflows ✓ - - ✓ ✓ ✓

A Tabela 3.2, extraída e adaptada de [35], mostra atributos dos benchmarks utili-
zados em estudos SBFL, incluindo linguagem de programação, natureza e cardinalidade
do defeito.

Hirsch et al. [25], realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre bench-

marks destinados a avaliar abordagens de depuração como localização de defeitos e reparo
automatizado em software. Os autores afirmam que os benchmarks geralmente são espe-
cializados no uso de determinadas abordagens. Portanto não podem ser facilmente usados
em abordagens fora de seu escopo, pois tal abordagem pode depender de dados específi-
cos, como catálogo de defeitos ou métricas de código que não estão no conjunto de dados.
Na revisão sistemática os autores identificaram 73 diferentes benchmarks comparando-os
para ajudar os pesquisadores a identificar os benchmarks mais adequados para avaliar suas
abordagens.
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3.5 Considerações Finais

A localização de defeitos é uma tarefa essencial ao desenvolvimento do soft-
ware, especialmente em um contexto de crescente demanda devido ao aumento da com-
plexidade e do número de projetos. Dessa forma, o alto custo e tempo despendidos com
o processo de localização e reparo estimula o desenvolvimento de técnicas que otimizem,
favoreçam e automatizem esse processo. Algumas dessas técnicas foram descritas neste
capítulo, dentre elas as heurísticas de localização de defeitos baseadas em espectro e as
iniciativas no âmbito da Engenharia de Software baseada em busca.

Yoo et al. [59] realizaram uma revisão sistemática da literatura com enfoque
em benchmarks destinados a avaliar abordagens de depuração, a incluir localização de
defeitos e reparo automatizado em software. Os autores afirmam que os benchmarks

geralmente são especializados no uso de determinadas abordagens. Portanto, não podem
ser facilmente utilizados em abordagens fora de seus respectivos escopos, visto que
algumas dependem de dados específicos, como catálogo de defeitos ou métricas de
código que não estão no conjunto de dados. Na referida revisão sistemática, os autores
identificaram 73 diferentes benchmarks, comparando-os para ajudar os pesquisadores a
identificar aqueles mais adequados à avaliação de abordagens.



CAPÍTULO 4
Motivação: Uma Análise do Espectro de Teste

Este capítulo introduz um conjunto de definições e ideias que motivaram a
presente pesquisa. Trata-se de uma análise dos dados que descrevem o espectro de teste
e caracterizam a distribuição dos valores de suspeita produzidos pelas abordagens de
localização de defeitos, mais especificamente, em relação aos potenciais locais do defeito.

A Seção 4.1 introduz o contexto em que as ideias deste trabalho são semeadas. Os
dados disponíveis no benchmark Defects4j foram utilizados para a condução da análise e
se encontram descritos na Seção 4.2. Um conjunto de definições úteis para esclarecer
a abordagem descrita no Capítulo (5) se encontra nas Seções 4.3 e 4.4, que buscam
expor, respectivamente, uma investigação cuidadosa do espectro de teste sob a perspectiva
da singularidade de entradas e uma análise dos valores de suspeita produzidos pelas
abordagens de localização de defeitos. A Seção 4.5 apresenta hipóteses formuladas com
base nas análises realizadas no presente capítulo. Por fim, sintetiza-se as considerações
deste segmento na Seção 4.6.

4.1 Contexto

Os dados oriundos da atividade de teste - espectro de teste -, em geral, fundamen-
tam a proposição e a avaliação tanto de heurísticas elaboradas por seres humanos quanto
a de modelos obtidos a partir de treinamento baseado em busca. Na prática, o espectro
de teste é representado por meio das quatro variáveis (ef, ep, nf, np), já descritas na Se-
ção 2.5.1. A maioria dos estudos pertinentes às heurísticas de localização de defeitos se
encontra centrada na análise e na proposição de novos métodos, em que benchmarks são
empregados em experimentos de avaliação. Nesse sentido, identifica-se lacunas no âm-
bito das investigações acerca de espectros de teste e de como as amostras da execução de
programas defeituosos impactam no desempenho das técnicas de localização de defeitos.
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4.2 Defects4J

Estudos sobre a localização de defeitos mobilizam benchmarks distintos em suas
abordagens. Dentre os atributos que os caracterizam, destaca-se o uso de defeitos reais
ou semeados, a linguagem de programação, o número de casos de teste que expõem
ou não uma falha, dentre inúmeros outros caracteres. Os benchmarks são instrumentos
de pesquisa que atuam como cenários utilizados para aplicação das técnicas. Segundo
Lu et al. [36], um bom benchmark deve ser capaz de demonstrar a força e a fraqueza
de cada ferramenta. Conforme já mencionado, Leitao-Junior et al. [35] apresentaram os
benchmarks preferidos pelos pesquisadores em estudos na área de localização de defeitos
baseada em busca, localizando o Defects4j [31] como um dos mais populares desse campo
de pesquisa.

Tabela 4.1: Defects4J programs

Programa Chart Closure Lang Math Mockito Time
Quantidade de versões 26 133 65 106 38 27

Média de elementos 4168 16714 832 2266 1820 5078
Média de testes positivos 188,28 3384,37 93,30 170,46 667,89 2522,11

Média de testes negativos 3,64 2,63 1,77 1,66 3,16 2,81

O benchmark Defects4J foi proposto por Just et al. [31] como um framework

capaz de oferecer uma base de dados e uma estrutura de projetos com defeitos reais na
linguagem Java. Essa abordagem visava disponibilizar dados para estudos replicáveis em
pesquisas no âmbito do teste de software. Segundo o autor [31], em sua versão inicial,
o Defects4J continha 357 defeitos reais para 5 grandes programas de código aberto
(JFreeChart, Closure Compiler, Commons Math, Joda-Time e Commons Lang), dispostos
em uma estrutura abrangente que permitia uma fácil integração desses defeitos em vários
estudos de teste de software.

O Defects4J pode ser encontrado em diferentes repositórios. O presente estudo
adotou como fonte de dados o repositório criado e disponibilizado por Pearson et al. [43].
Este contém dados referentes ao espectro de fluxo de controle e ao espectro de mutação,
podendo ser acessado por meio do endereço eletrônico https://bitbucket.org/rjust/fault-
localization-data/src/master/. A Tabela 4.1 apresenta os programas do Defects4J usados
na investigação: a primeira linha denota o número de versões defeituosas presentes no
repositório para cada programa; a segunda linha corresponde à quantidade média de
elementos; e as duas últimas se referem ao número médio de casos de testes positivos
e negativos para as versões utilizadas de cada programa.

Nesta pesquisa, deslocamos o foco da investigação: estudou-se o espectro de
teste disponível no benchmark Defects4J com o propósito de avaliar como as amostras da
execução de programas defeituosos impactam no desempenho das técnicas de localização
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de defeitos, bem como em vista de analisar como esses atributos podem ser explorados
para contribuir com o campo de pesquisa.

4.3 Análise do Espectro de Teste

Esta subseção analisa o espectro de teste sob a perspectiva de singularidade
de suas entradas. Introduz-se também um conjunto de definições que serão úteis para
esclarecer a proposta desta pesquisa (Seção 5.1).

Definição 1 - (versão de programa). Durante o ciclo do software, várias versões
de um programa são produzidas como consequência de sua evolução. Seja V P o conjunto
de versões do Programa P; então, vi é uma dessas versões (ou seja, vi é uma versão do
programa), já que vi ∈V P.

Definição 1a - (versão de programa defeituosa). Uma versão do Programa
P é considerada uma versão defeituosa se apresentar um comportamento diferente da
especificação de P.

Definição 2 - (elemento de programa). Nas pesquisas de teste e depuração de
software, o programa é decomposto em elementos a fim de estudar as propriedades de
cada um. Seja EP o conjunto de elementos de programa P, então e j é um desses elementos,
já que e j ∈ EP (ou seja, e j é um elemento de programa).

Definição 2a - (elemento defeituoso). Em uma versão defeituosa do Programa
P, há um ou mais elementos em P chamados de elementos defeituosos, identificados como
a causa da falha do programa.

Normalmente, no contexto das heurísticas de localização de defeitos, um ele-
mento de programa e j ∈ EP é percebido em várias granularidades (perspectivas), a saber:
comando, bloco de fluxo de controle, método de classe, associação de fluxo de dados, mu-
tante, entre outros. O foco da análise determinará a perspectiva adotada para o elemento
de programa. Por exemplo, o conteúdo da Tabela 4.1 adota comando como a granulari-
dade para o elemento de programa. Então, média de elementos denota número médio de

comandos entre as várias versões do programa.
Definição 3 - (entrada do espectro de teste). Uma entrada do espectro de teste é

a quádrupla [e f ,ep,n f ,np], que se refere aos valores das variáveis do espectro. T SE(e,v)

é uma função para calcular a quádrupla relacionada ao elemento de programa e da versão
defeituosa do programa v (TSE significa test spectrum entry).

Definição 3a - (singularidade das entradas do espectro de teste). A singulari-

dade das entradas do espectro de teste refere-se ao número de quádruplas [e f ,ep,n f ,np]

distintas relacionados a todos os elementos do programa. uT SE(v) é uma função para
calcular o valor de singularidade para a versão do programa v (uTSE significa uniqueness

of test spectrum entries).
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Uma entrada de espectro de teste representa os dados coletados de variáveis de
espectro com relação a um elemento específico de uma versão do programa, aplicando
um conjunto de casos de teste. Assim, o número de entradas do espectro de teste refere-se
ao número de elementos da versão do programa em análise. Normalmente, uT SE é menor
que o número de entradas do espectro de teste, visto que é comum haver entradas repetidas
no espectro de teste. As razões para isso são diversas, a exemplo da dependência de fluxo
de controle (ou seja, dois ou mais elementos são sempre executados pelos mesmos casos
de teste, independentemente dos casos de teste) e da baixa qualidade dos casos de teste
(ou seja, quando casos de teste do benchmark não são capazes de distinguir dois ou mais
elementos que não possuam dependência de fluxo de controle).

Definição 3b - (razão de singularidade das entradas do espectro de teste -
uTSE ratio). A uTSE ratio significa uniqueness ratio of test spectrum entries e refere-
se a quão únicas são as entradas do espectro de teste em relação ao número de elementos
de programa (a proporção varia de 0,00 a 1,00 numa escala em que valores mais altos são
melhores).

No cenário ideal, o espectro de teste é composto de amostras inequivocamente
distintas para representar os elementos de programa. Em outras palavras, a melhor relação
de exclusividade das entradas do espectro de teste é 1,00. Entretanto, esse índice é apenas
teórico, pois não são raras as dependências de fluxo de controle, bem como a existência
de elementos de programa não executáveis. Na referida situação ideal, cada elemento de
programa deve ter uma entrada de espectro de teste exclusiva, de modo que os elementos
do software sejam distinguíveis uns dos outros pelo conjunto de casos de teste.

A Figura 4.1 destaca a análise do benchmark Defects4J em relação à singula-
ridade das entradas do espectro de teste. Ao contrário do caso ideal, a figura retrata o
cenário real para os programas do benchmark (cada círculo representa um programa).
O eixo das abcissas denota o número de elementos de programa (ou seja, o número de
entradas do espectro de teste), ao passo que o eixo das ordenadas refere-se à razão de
exclusividade das entradas do espectro de teste. Por sua vez, o tamanho de cada círculo
é proporcional ao número absoluto de entradas distintas do espectro de teste para aquele
programa.

A Figura 4.1 também mostra que a razão de singularidade é menor que 0,12 para
todos os programas, o que evidencia que, em geral, a maioria das entradas do espectro de
teste não são distinguíveis para localizar defeitos de software com precisão. Em relação
aos tamanhos dos círculos, Closure tem o maior número de entradas distintas do espectro
de teste, mas sua taxa de exclusividade é menor que 0,06, o que significa que menos de
6% dos elementos do programa têm entradas únicas no espectro de teste. Nesse sentido,
observa-se que Mokito e Time possuem amostras melhores em relação aos demais.
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Figura 4.1: uTSE ratio dos programas do Defects4J

4.4 Análise de valores de suspeita

Semelhante à subseção anterior, esta apresenta definições que apoiam a compre-
ensão e o desenvolvimento da proposta da pesquisa.

Definição 4 - (valor de suspeita). Um valor de suspeita denota o nível de
dúvida em relação a um elemento de programa sobre o seu potencial em ser defeituoso.
Esse índice varia de 0,00 a 1,00, em que valores mais altos significam maior suspeita.
SV (h,e,v) é uma função para calcular tal valor para a heurística h, relacionada ao
elemento de programa e da versão defeituosa v (SV significa suspiciousness value).

Tabela 4.2: Exemplos de entradas do espectro de teste e valores de
suspeita.

Elemento ef ep nf np Valor de
suspeita

e1 1 0 1 86 1,00
e2 1 0 1 86 1,00
e3 1 2 1 84 0,96
e4 1 10 0 77 0,90

e5 f 1 10 0 77 0,90
e6 1 10 0 77 0,90
e7 2 10 0 77 0,89
e8 1 11 0 76 0,89
e9 1 11 0 76 0,89
e10 0 4 1 83 0,00

Definição 4a - (singularidade dos escores de suspeita). A singularidade dos

escores de suspeita refere-se ao número de valores de suspeita distintos relacionados a
todos os elementos de programa. uSV (h,v) é uma função para calcular tal valor para a
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heurística h, relacionada à versão defeituosa v (uSV significa uniqueness of suspiciousness

values).
A Tabela 4.2 ilustra algumas das definições introduzidas até agora. Na tabela,

representa-se um programa hipotético de 10 elementos (e1, e2, ..., e10), em que o e7

é o defeituoso. A singularidade das entradas de espectro de teste é seis (uT SE = 6),
pois há seis composições únicas de variáveis de espectro (quádrupla [e f ,ep,n f ,np]).
Distintamente, a singularidade dos escores de suspeita é cinco (uSV = 5), pois existem
cinco valores distintos de suspeita.

Na Tabela 4.2, é possível observar que os elementos e7 e e8 compartilham o
mesmo valor de suspeita (ambos 0,89) apesar de suas entradas de espectro de teste serem
diferentes ([2,10,0,77] e [1,11,0,76], respectivamente). Isso significa que a heurística
de localização de defeitos (ou seja, a função de suspeita) não foi capaz de distinguir
e7 e e8 em relação às chances destes serem elementos defeituosos. Esse cenário denota
que o espectro de teste não representa amostras adequadas para distinguir os elementos
defeituosos dos não defeituosos e, portanto, que as aplicadas heurísticas de localização de
defeitos não diferenciam os elementos defeituosos dos demais elementos.

Tabela 4.3: Distribuição de frequência por tamanho do conjunto
de elementos

Tamanho Espectro de Entradas Tarantula Ochiai GP
1 1,59% 0,74% 0,75% 1,27%
2 1,25% 0,56% 0,57% 1,00%
3 1,26% 0,60% 0,61% 1,01%
4 1,27% 0,49% 0,49% 0,98%
5 1,08% 0,41% 0,42% 0,83%
6 0,96% 0,40% 0,38% 0,75%
7 0,85% 0,31% 0,33% 0,66%
8 0,78% 0,26% 0,27% 0,58%
9 0,63% 0,24% 0,23% 0,49%

10 0,83% 0,34% 0,36% 0,66%
11-20 5,91% 2,36% 2,40% 4,60%
21-30 3,61% 1,10% 1,12% 2,69%
31-40 2,68% 0,85% 0,87% 2,03%
41-50 1,66% 0,43% 0,47% 1,25%
51-60 1,72% 0,31% 0,35% 1,26%
61-70 1,59% 0,35% 0,38% 1,19%
71-80 1,77% 0,93% 0,87% 1,49%
81-90 1,56% 0,46% 0,53% 1,17%

91-100 2,46% 1,67% 1,77% 2,12%
>100 66,57% 87,20% 86,82% 73,99%
Total 100% 100% 100% 100%

Posto que as equações das heurísticas de localização de defeitos e os mode-
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los produzidos pela GP são funções matemáticas que empregam as quatro variáveis
[e f ,ep,n f ,np] de espectro de teste (TSE), é esperado que cada entrada possua de forma
biunívoca uma medida de suspeita (SV) correspondente. Ambos, espectro de teste e me-
didas de suspeita, possuem conjuntos cujos tamanhos representam, respectivamente, o
número de elementos que compartilham os mesmos valores das quatro variáveis (TSE) e
os valores de suspeita idênticos (SV). O primeiro possui maior representatividade, o que
reflete em maior número de elementos indicando degradação durante a criação do ran-
king de medidas de suspeita. A degradação das medições de suspeita é um efeito colateral
que dificulta a distinção de elementos de programa quanto a propensão de serem defei-
tuosos. Noutras palavras, esse efeito colateral ocorre quando elementos de dois ou mais
conjuntos de entradas de espectro de teste estão no mesmo conjunto de medições de sus-
peita. A Tabela 4.3 mostra essa condição para os programas Chart, Lang e Time de forma
consolidada.

A título de exemplificação, na Tabela 4.3, do total de entradas do espectro de
teste (TSE), 0,83% participam do conjunto de elementos de tamanho 10. Ao aplicar as
heurísticas de localização de defeitos (Tarantula e Ochiai) e a meta-heurística (GP) aos
dados de entrada, somente 0,34%, 0,36% e 0,66% dos valores de suspeita (SV) produzidos
participam do grupo de tamanho 10, respectivamente.

Definição 4b - (razão de singularidade de escores de suspeita - uSV ratio). A
uSV ratio significa uniqueness ratio of suspiciousness values e refere-se a quão únicos
são os valores de suspeita em relação ao número de elementos do programa (a proporção
varia de 0,00 a 1,00, em que valores mais altos são melhores).

Ambas as razões de singularidades (definições 3b e 4b) representam proporções.
Ou seja, valores no intervalo [0, 1]) em relação ao número de elementos do programa:

• razão uTSE e razão uSV de uma versão do programa são uT SE e uSV divididos
pelo número de elementos dessa versão, respectivamente;

• razão uTSE e uSV de um programa são médias sobre suas versões.

Para analisar a uSV ratio, cinco heurísticas desenvolvidas por humanos (ver
Tabela 4.4) e referenciadas como linhas de base no campo de pesquisa foram selecionadas
conforme seus desempenhos em trabalhos recentes [43], [60], [55], a saber: Tarantula

[30], Ochiai [2], Jaccard [3], Zoltar [29], e Barinel [4]. Além disso, heurísticas baseadas
em Programação Genética (GP canônica) [58], [17] e [48] foram aplicadas como linha de
base evolutiva.

A Figura 4.2 apresenta a uSV ratio de alguns programas do benchmark Defect4j:
Chart, Time e Lang. É notável que a heurística calcula um valor específico de uSV ratio

para cada programa (por exemplo, a figura mostra três diferentes uSV ratios para Zoltar).
Pode-se observar que os valores de uSV ratio de um programa calculado por heurística
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Tabela 4.4: Heurísticas de localização de defeitos desenvolvidas
por humanos.

Heurística Equação

Tarantula
e f

e f+n f
e f

e f+n f +
ep

ep+np

Ochiai
e f√

(e f +n f )×
(
e f + ep

)
Jaccard

e f
e f +n f + ep

Zoltar
e f

e f +n f + ep+ 10000×n f×ep
e f

Barinel 1− ep
es+ e f

desenvolvida por humanos são semelhantes entre si. Mesmo no melhor cenário, ou seja,
de uma heurística desenvolvida por GP (aplicada ao programa Time), menos de 6% dos
elementos do programa são distinguíveis quanto à suspeita de serem defeituosos.

Figura 4.2: uSV ratio dos programas do Defects4j (Chart, Time
and Lang).

A Figura 4.3 ilustra uma análise de uSV ratio contra uTSE ratio para os pro-
gramas Time, Chart e Lang, disposta de maneira que cada série (linha) se refira a um
programa. Esse gráfico de radar apresenta valores de (uSV/uT SE), ou seja, o quanto uSV

ratio preserva uT SE ratio (valores maiores são melhores).
Por exemplo, na Figura 4.1, o uTSE ratio do programa Chart é 1,69%, ou seja,

qualquer heurística de localização de defeitos baseada nas entradas do espectro de teste
pode obter no máximo 1,69 % valores de suspeita distintos em relação ao número de
elementos do programa. Como consequência, a maioria dos elementos do programa tem
o mesmo valor de suspeita de outros elementos. No entanto, de acordo com a Figura
4.3, Ochiai reduz a razão de singularidade em 49%, ou seja, essa heurística é capaz de



4.5 Hipóteses para impulsionar a heurística desenvolvida por GP 56

distinguir apenas 0,83% dos elementos do programa em relação a serem defeituosos
(49% de 1,69% corresponde a cerca de 0,83%). Nesse caso, como Chart tem 4168
elementos (ver Tabela 4.1), há apenas cerca de 35 valores distintos de suspeita para todos
os elementos do programa (0,83% de 4168 elementos é igual a 35 elementos). É notável
que esse cenário reduz potencialmente a eficácia da localização de defeitos.

Figura 4.3: (uSV/uT SE) dos programas do Defects4J (Chart,
Time and Lang).

4.5 Hipóteses para impulsionar a heurística desenvolvida
por GP

Com base na análise acima, esta subseção apresenta hipóteses que visam contri-
buir ao aprimoramento da eficácia de abordagens evolutivas para localização de defeitos.

Yoo et al. [59] apresentaram um estudo empírico e teórico que forneceu evidên-
cias sobre a competitividade da GP em relação às melhores heurísticas desenvolvidas por
humanos. O estudo afirma que a GP desenvolveu uma fórmula que atinge, praticamente,
o melhor desempenho - ou seja, a fórmula atinge um patamar de eficácia que nenhum ser
humano jamais poderia projetar.

Em linha com a competitividade das heurísticas desenvolvidas pela GP [59],
a Figura 4.3 evidencia que essa abordagem preserva melhor a razão de exclusividade
de TSE quando em comparação com heurísticas desenvolvidas por humanos. Afinal, os
valores calculados de (uSV/uT SE) são os mais altos por programa (81%, 79% e 65% de
uT SE para os programas Chart, Time e Lang, respectivamente).
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Essa observação nos leva às seguintes hipóteses:

• Hipótese H1: Quanto mais próximo o uSV ratio estiver do uTSE ratio, melhor será
a capacidade de localização de defeitos. Em outras palavras, se a estratégia de
localização de defeitos possibilita a criação de um ranking de medidas de suspeita
com a mínima degradação, ou seja, com valores mais altos da fração (uSV/uT SE),
maior será a distinção entre os elementos de programa quanto à propensão de serem
defeituosos.

• Hipótese H0: As medições de suspeitas produzidas por uma estratégia de locali-
zação de defeitos são suficientes para que o elemento defeituoso possa ser identi-
ficado, independentemente da razão entre a singularidade dos escores de suspeita
(uSV) e o número de elementos de programa. Em outras palavras, o valor de uSV

ratio não afeta a localização de defeitos.

Na extensão de nosso conhecimento do campo de pesquisa, esta é a primeira
vez que a singularidade dos escores de suspeita (uSV ) é explorada como um fator para
potencialmente aprimorar a localização de defeitos em software.

4.6 Considerações Finais

Esse capítulo apresentou uma análise dos dados do espectro de teste e dos resul-
tados da aplicação de abordagens comumente utilizadas em trabalhos recentes focados em
localização de defeitos. Foram empregadas e comparadas cinco heurísticas formuladas
por seres humanos e uma meta-heurística evolucionária (Programação Genética), esco-
lhida para atuar como baseline evolutiva. A análise identificou que os dados presentes no
espectro de teste apresentam uma alta razão de repetição das amostras, o que prejudica o
treinamento e a evolução de modelos. Assim, com base na investigação apresentada neste
capítulo, especialmente na Subseção 4.5, buscou-se apresentar hipóteses com potencial
contributivo à eficácia de abordagens evolutivas voltadas à localização de defeitos.

Em face desse contexto e das considerações levantadas, o Capítulo a seguir
(5) apresenta uma abordagem destinada a avaliar as hipóteses colocadas em relação ao
benchmark Defects4j. Para esse fim, utilizaremos um protocolo que inclui questões de
apoio de pesquisa, análise empírica e teste de significância de hipótese nula.



CAPÍTULO 5
Abordagem Proposta

A Programação Genética (GP) é uma meta-heurística empregada principalmente
em problemas de modelagem, conforme descrito do Capítulo 2. Na localização de
defeitos, o conceito fundamental dessa meta-heurística se resume a evoluir um modelo
(heurística) a partir do conhecimento embutido no comportamento de cada elemento de
programa durante o teste. Esse processo envolve a definição de parâmetros da GP típicos
de abordagens evolucionárias, a saber: quantidade de indivíduos, número gerações, taxa

de recombinação, taxa de mutação, dentre outros. A Seção 5.2.1 descreve os parâmetros
adotados em nosso experimento.

Similarmente a outras técnicas de aprendizagem, a Programação Genética utiliza
os dados (amostras) do benchmark em duas fases: treinamento e validação. Há uma rota-
ção randômica das amostras quanto a utilizá-las na primeira e na segunda fase, processo
denominado validação cruzada, mobilizado com o objetivo de avaliar a capacidade de
generalização de um modelo em análise.

Este capítulo apresenta uma abordagem de treinamento da GP (Seção 5.1) que
permite impulsionar a localização de defeitos a partir da singularidade dos escores de
suspeita por meio da inclusão de um novo fator na fase de treinamento. Esse novo fator
atua de maneira a guiar o processo evolutivo da GP, resultando na criação de heurísticas
que superam a GP canônica, conforme descrito nas Subseções 5.3 e 5.4.

5.1 Abordagem

No Capítulo 4, foram investigados os dados do benchmark Defects4J e identifi-
cadas as características relativas à qualidade dos dados do espectro de teste, com destaque
para o fato de que menos de 12% das entradas do espectro de teste são distinguíveis
(uT SE<0,12), conforme exposto na Seção 4.3. Outra importante consideração foi apre-
sentada na Seção 4.4: ao aplicar cinco selecionadas heurísticas desenvolvidas por hu-
manos (Tarantula [30], Ochiai [2], Jaccard [3], Zoltar [29], Barinel [4]) e heurísticas
baseadas em Programação Genética (GP canônica [58], [17] e [48]) para analisar a uSV

ratio, verificou-se que houve degradação durante a criação dos valores de suspeita (SV )
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em todas as estratégias empregadas. Esse panorama pode ser observado na Figura 4.3,
que mostra a razão entre uSV e uTSE.

Em face dessa problemática e visando lidar com a repetição de amostras, buscou-
se uma abordagem que permita uma exploração baseada em elementos de programa
distinguíveis entre si (defeituosos ou não) para gerar modelos (heurísticas) competitivos
por meio da abordagem evolucionária da Programação Genética (GP).

Nossa abordagem envolve a adição de um novo fator - singularidade dos escores

de suspeita (uSV ), detalhado na Seção 4.4 - ao processo de aprendizado da meta-heurística
Programação Genética (GP). Esse fator propõe-se a orientar o treinamento de métodos de
localização de defeitos em vista de promover indivíduos com uSV mais altos e, portanto,
melhorar o desempenho das heurísticas desenvolvidas por GP em relação à localização de
defeitos.

Em linhas gerais, utilizou-se de uma estratégia evolutiva em que indivíduos
(soluções) com menor função de aptidão são privilegiados para os operadores genéticos
(crossover, mutação, seleção etc.). A Figura 5.1 ilustra o fluxo básico da meta-heurística
GP canônica com a inserção do fator uSV na evolução do modelo.

Figura 5.1: Fluxo básico da meta-heurística GP utilizando a nova
abordagem.

fitness =
|β|

|uSV * w|
(5-1)

A equação 5-1 apresenta a expressão de cálculo da função de aptidão (fitness),
em que β representa a posição do primeiro elemento defeituoso encontrado. Ao incorporar
o fator uSV à função de aptidão, usamos uma medida comum (por exemplo, a posição
do primeiro defeito encontrado), mas dividida por (uSV ∗w), sendo w ∈ {3,5,7}. Com
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o objetivo de avaliar as hipóteses levantadas (H0 e H1), propusemos três modelos de
treinamento:

• GP/(uSV ∗3), a função de aptidão GP canônica é dividida por três vezes uSV .
• GP/(uSV ∗5), a função de aptidão GP canônica é dividida por cinco vezes uSV .
• GP/(uSV ∗7), a função de aptidão GP canônica é dividida por sete vezes uSV .

Todos os modelos acima promovem indivíduos com maior uSV , uma vez que
qualquer denominador maior que um nas fórmulas de aptidão resulta em indivíduos mais
adaptados. Portanto, indivíduos com menor função de aptidão são prioritários.

5.2 Avaliação Empírica da Abordagem

Por meio de um experimento, realizamos uma análise empírica com o objetivo
de investigar as seguintes questões de pesquisa:

• Questão de Pesquisa QP-1: a abordagem proposta é competitiva para localizar

defeitos em software?

Essa questão direciona a análise da abordagem em comparação com heurísticas
desenvolvidas por humanos e heurísticas evoluídas por Programação Genética
(linha de base).

• Questão de Pesquisa QP-2: a singularidade dos escores de suspeita é um fator que

orienta a geração de abordagens evolutivas efetivas para a localização de defeitos?

Essa questão se concentra na investigação do método que explora a singularidade
dos escores de suspeita (uSV ) como um potencial fator que permita guiar a abor-
dagem evolutiva Programação Genética na geração de modelos (heurísticas) de lo-
calização de defeitos especializados, ou seja, capazes de elevar ao máximo a razão
entre uSV e uT SE.

5.2.1 Projeto do experimento

Os seguintes aspectos foram definidos ao projetar o experimento:
Linha de base (baseline). O campo de pesquisa evidenciou que a meta-

heurística de Programação Genética (GP) é capaz de gerar modelos de localização de
defeitos mais eficazes do que as heurísticas propostas por humanos [17, 48, 58, 59]. Por-
tanto, escolhemos a heurística desenvolvida por GP como a abordagem de linha de base.

Benchmark. Usamos o benchmark Dejects4J pela capacidade deste em repre-
sentar defeitos reais em programas reais, característica já explorada no campo de pes-
quisa, conforme justificou-se na Seção 4.2. Mais especificamente, aplicamos os progra-
mas Chart, Lang, Math, Mockito e Time, em conformidade com a investigação apresen-
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tada no Capítulo 4. O presente estudo adotou como fonte de dados o repositório criado e
disponibilizado por Pearson et al. [43], já devidamente apresentado na Seção 4.2.

Ambiente. Todos os experimentos foram realizados no Debian GNU/Linux
versão 10. Usamos o framework DEAP 1 (Distributed Evolutionary Algorithms in Python)
versão 1.3.1 para implementar o GP. Os algoritmos foram executados usando Python 2

versão 3.7.3. Para a análise estatística, utilizou-se o R Project 3.
Parâmetros da GP. Conduzimos experimentos para explorar os parâmetros da

GP apropriados em relação ao equilíbrio entre a eficácia da localização de defeitos e o
custo do processo de treinamento. Chegou-se ao seguinte: o tamanho da população é de
100 indivíduos e esta é iniciada aleatoriamente; os indivíduos possuem uma árvore com
altura mínima de 4 e máxima de 8; a GP é configurada com um operador de seleção
de torneio tamanho 3; com um operador de cruzamento com uma taxa de 0,8; com um
operador de mutação de substituição de subárvore com uma taxa de 0,07 e com um
operador de mutação por ponto com uma taxa de 0,03. O critério de parada é definido
em 50 gerações.

Desempate de valores de suspeita. Aplicamos a estratégia do pior caso para o
desempate: se dois ou mais elementos de programa têm a mesma pontuação de suspeita,
então todos eles estão na pior posição de empate. Por exemplo, se um elemento for
classificado em quinto lugar, mas sua pontuação de suspeita estiver empatada com dois
outros elementos, todos os três elementos serão classificados em sétimo.

Figura 5.2: Esquema de experimentação utilizado para evolução
de heurísticas

Validação cruzada e execuções repetidas. Com intuito de lidar com o overfit-

ting, os experimentos foram conduzidos aplicando validação cruzada do tipo k-fold Cross

1http://deap.readthedocs.io
2http://python.org
3https://www.r-project.org



5.3 Resultados 62

Validation (adotamos o valor de k = 10). Cada programa empregado no estudo foi subme-
tido ao esquema de experimentação individualmente. O conjunto total de versões defei-
tuosas de cada programa foi dividido aleatoriamente em dez subconjuntos disjuntos. Em
cada etapa da validação cruzada, um dos subconjuntos é selecionado como conjunto de
validação, enquanto os demais compõem o conjunto de treinamento. Assim, uma heurís-
tica (modelo) não é avaliada utilizando as mesmas informações que levaram a compô-la.
Para reduzir o efeito estocástico, o experimento foi repetido 10 vezes. Os resultados es-
tatísticos apresentados reúnem a média dos resultados das 10 execuções dos conjuntos
de validação, não computando os resultados obtidos das execuções realizadas durante o
processo de treinamento. A Figura 5.2 detalha o processo de experimentação.

5.2.2 Métricas de avaliação

Para avaliar a eficácia da abordagem proposta, comparamos seus resultados com
os produzidos pela baseline (a metaheurística GP). Para tanto, utilizamos duas métricas
de avaliação amplamente utilizadas no campo da pesquisa e cujas particularidades se
encontram descritas a seguir. Quanto menor o valor calculado por ambas as métricas,
melhor o desempenho para localizar defeitos.

Wasted Effort (we f @n): é uma métrica de valores absolutos que indica o
número de elementos investigados até se localizar o local do primeiro defeito, mas
considerando apenas n primeiras posições do ranking de suspeita. É obtida ao contar a
quantidade de elementos investigados até que o primeiro defeito seja localizado ou n

elementos sejam investigados. Assim, n representa um teto para suas medidas.
Exam: essa métrica representa a proporção de elementos investigados até se

encontrar o local do primeiro defeito; em outras palavras, expressa a porcentagem de
comandos analisados que não estão necessariamente relacionados ao defeito. Essa métrica
produz números em razão do número de comandos. Portanto, é altamente influenciada
pelo tamanho do programa.

5.3 Resultados

As questões apresentadas na Seção 5.2 orientam o processo de validação da
abordagem proposta, permitindo verificar se esta possui a capacidade de produzir modelos
(heurísticas) de localização de defeitos superiores quanto à distinção entre os elementos de
programa defeituosos - assim, contribuindo com o campo de estudo. Em vista do esforço
de avaliação da proposta desta pesquisa, foram utilizadas duas métricas de avaliação,
Wasted Effort e Exam, já delimitadas na Subseção 5.2.2, além dos resultados obtidos
por meio da fração (uSV/uT SE). Demonstrou-se, conforme adiante aprofundado, que a
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singularidade dos escores de suspeita (uSV), ao ser explorada como um fator no cálculo
de aptidão dos indivíduos durante o processo evolutivo da GP, aprimora o processo de
localização de defeitos de software.

As Figuras (5.3 a 5.6) apresentam os resultados da métrica Wasted Effort -

we f @n - (desperdício de esforço) dos programas Chart, Lang, Math, Mockito e Time,
nessa ordem. O eixo das abcissas lista as abordagens de localização de defeitos empre-
gadas nos experimentos; já o eixo das ordenadas mostra os valores da métrica we f @n,
nesse caso, considerando n ∈ {5,10}.

Figura 5.3: Medidas we f @n do programa Chart (n ∈ {5,10}).

A Figura 5.3 apresenta o comportamento do modelo proposto frente às demais
abordagens no programa Chart. Ao inspecionar cinco e dez elementos das versões do
programa, o modelo (GP/(uSV ∗ 3)) desperdiçou em média 4,66 e 8,36 elementos em
média até encontrar o primeiro defeito - contra 4,62 e 8,57 da GP.

Figura 5.4: Medidas we f @n do programa Lang (n ∈ {5,10}).

Para alguns programas (Lang, Math e Mockito) mostrados nas Figuras 5.4, 5.5 e
5.6, pode-se notar que os modelos (GP/(uSV ∗ 3)), (GP/(uSV ∗ 5)) e (GP/(uSV ∗ 7))
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apresentaram valores muito próximos da estratégia linha de base (GP). Isso ocorreu
porque a composição de heurísticas por meio da Programação Genética é dependente
das amostras. Nesse sentido, observou-se que nos referidos programas a qualidade do
treinamento sofreu com fatores limitantes, a exemplo da quantidade de elementos de
programas disponíveis no conjunto de treinamento. Embora não tenham superando os
valores obtidos pela estratégia empregada como linha de base, os modelos produzidos
para os referidos programas demonstraram razoável competitividade.

A Figura 5.4 ilustra os valores da métrica wef para o programa Lang. Dentre
os modelos gerados a partir da abordagem proposta, ao inspecionar 5 e 10 elementos, o
melhor modelo (GP/(uSV ∗5)) desperdiçou em média 4,38 e 7,19 elementos, respectiva-
mente, contra 4,37 e 7,15 da abordagem de linha de base (GP).

Figura 5.5: Medidas we f @n do programa Math (n ∈ {5,10}).

Para o programa Math, os valores obtidos pela métrica wef estão expostos na
Figura 5.5. Dentre os modelos gerados a partir da abordagem proposta, ao inspecionar
5 e 10 elementos, o melhor modelo (GP/(uSV ∗ 5)) desperdiçou em média 4,26 e 7,91
elementos, respectivamente, contra 4,11 e 7,67 da abordagem de linha de base (GP).

A Figura 5.6 expõe os valores da métrica wef para o programa Mockito. Dentre
os modelos gerados a partir da abordagem proposta, ao inspecionar 5 elementos em busca
do elemento defeituoso, o melhor modelo foi (GP/(uSV ∗5)), que desperdiçou em média
4,49 elementos, contra 4,35 da abordagem de linha de base (GP).
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Figura 5.6: Medidas we f @n do programa Mockito (n ∈ {5,10}).

Figura 5.7: Medidas we f @n do programa Time (n ∈ {5,10}).

Novamente, a abordagem proposta alcançou melhores resultados em relação às
outras no programa Time (GP/(uSV ∗3), GP/(uSV ∗5) e GP/(uSV ∗7)). Por exemplo, ao
inspecionar cinco e dez elementos das versões do programa Time, o modelo GP/(uSV ∗7)
desperdiçou, em média, 3,77 e 6,73 elementos, respectivamente, até localizar um defeito,
contra 3,92 e 6,93 da abordagem de linha de base.
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Figura 5.8: Abordagem vs. baseline: Medidas do Exam dos pro-
gramas do Defects4j - (Chart, Time e Lang - resulta-
dos consolidados).

Os valores calculados pela métrica Exam para a perspectiva consolidada dos
programas Chart, Time e Lang são apresentados na Figura 5.8. O eixo das abcissas lista
as heurísticas em ordem de desempenho. Todos os três modelos de treinamento propostos
- GP/(uSV ∗ 3), GP/(uSV ∗ 5) e GP/(uSV ∗ 7) - produzem melhores resultados em
comparação com a abordagem de linha de base. Os valores no gráfico representam a média
em relação a todas as versões dos programas. Por exemplo, no modelo de treinamento
GP/(uSV ∗ 3), cerca de 3,6% dos elementos do programa são inspecionados até que um
defeito seja localizado, contra 4,2% da abordagem de linha de base. Como Exam é a
métrica mais utilizada na literatura para medir habilidades de localização de defeitos,
conclui-se o que gráfico expõe um achado relevante.

A Figura 5.9 estende a Figura 4.3 ao incluir a abordagem proposta. Os modelos
de treinamento GP/(uSV ∗ 3), GP/(uSV ∗ 5) e GP/(uSV ∗ 7) foram obtidos utilizando a
abordagem proposta na Seção 5.1. Como esperado, todos esses modelos melhoraram o
valor de (uSV/uT SE), pois incluíram a maximização de uSV para orientar o processo de
treinamento (Figura 5.9). Nos programas Chart e Lang, os três modelos de treinamento
obtidos pela abordagem proposta alcançaram um valor de (uSV/uT SE) igual a (1,0). No
programa Time, os valores de (uSV/uT SE) obtidos foram de (1,0), (0,98) e (0,99) para os
modelos GP/(uSV ∗3), GP/(uSV ∗5) e GP/(uSV ∗7), respectivamente.

Assim, é notável que a abordagem proposta eleva o valor de (uSV/uT SE)
para (1,0) ou para valores muito próximos de (1,0), minimizando o efeito colateral de
degradação das medições de suspeita e, dessa maneira, permitindo maior distinção entre
os elementos de programa.

Diante dos dados, é notável que a abordagem proposta produziu fórmulas mais
eficazes e melhor adaptadas ao contexto. Ao observar o conjunto de programas, a
abordagem foi capaz de superar as heurísticas tradicionais formuladas por humanos, assim
como a meta-heurística (GP Canônica) empregada como linha de base.
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Figura 5.9: Abordagem vs. baseline: (uSV/uT SE) dos programas
do Benchmark Defects4j - (Chart, Time and Lang).

5.4 Análise estatística

Embora os conteúdos apresentados nos gráficos (Figuras 5.9 a 5.8) pareçam
promissores, ressalta-se a necessidade de análises adicionais para aumentar a confiança
nos resultados obtidos.

A despeito da demanda por futuras avaliações, dois testes estatísticos foram apli-
cados dentro das limitações de escopo deste trabalho. Para lidar com o efeito estocástico
inerente às abordagens evolutivas, bem como para aumentar a confiabilidade dos achados,
aplicou-se o teste de comparação de pares de Wilcoxon e o teste de Vargha & Delaney
Â12, conforme recomendado por Arcuri e Briand [8]. Em seguida, aplicamos os dois tes-
tes aos resultados das métricas de avaliação usadas no experimento: Exam e Wasted Effort

(we f @n).
O teste de Wilcoxon é empregado para determinar se há diferença estatistica-

mente significativa entre os resultados produzidos pelos diferentes métodos (no nosso
contexto, valor de p menor que 0,05). O resultado desse teste mostrou que os três mo-
delos de treinamento apresentam resultados de ambas as métricas de avaliação com sig-
nificância equivalente à linha de base (a meta-heurística GP). Essa constatação revela a
competitividade da abordagem, mesmo sem confirmar a hipótese H1 e refutar a hipótese
H0. O teste Vargha & Delaney Â12 busca revelar, por meio da magnitude (tamanho do
efeito), quão superiores os resultados de um método podem ser considerados em compa-
ração com outros, conforme mostrado abaixo.
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tamanho do efeito =


insignificante if Â12 < 0.56

pequeno if 0.56 ≤ Â12 < 0.64
médio if 0.64 ≤ Â12 < 0.71
grande if Â12 ≥ 0.71

A Tabela 5.1 apresenta, em relação a cada programa Defects4j, os resultados
do teste Vargha & Delaney Â12 para a métrica Exam. O símbolo ⇑ indica os casos
em que a abordagem é estatisticamente superior à linha de base (a meta-heurística GP)
e a algumas heurísticas desenvolvidas por humanos (Tarantula, Ochiai e Jaccard). O
conteúdo da tabela destaca a competitividade da abordagem proposta. Diante de todas
as métricas de avaliação, a superioridade da abordagem foi evidenciada nos modelos
GP/(uSV ∗ 5) e GP/(uSV ∗ 7) quando aplicados ao programa Chart, bem como nos
modelos GP/(uSV ∗ 3), GP/(uSV ∗ 5) e GP/(uSV ∗ 7) quando aplicados ao programa
Mockito.

Tabela 5.1: Análise estatística - Exam - Varga e Delaney Â12

Program Approach Tarantula Ochiai Jaccard GP
GP/(uSV*3) 0.47 0.51 0.50 0.48

Chart GP/(uSV*5) 0.60 ⇑ 0.62 ⇑ 0.62 ⇑ 0.61 ⇑
GP/(uSV*7) 0.57 ⇑ 0.60 ⇑ 0.60 ⇑ 0.59 ⇑
GP/(uSV*3) 0.49 0.50 0.49 0.51

Lang GP/(uSV*5) 0.48 0.49 0.48 0.50
GP/(uSV*7) 0.49 0.50 0.50 0.52
GP/(uSV*3) 0.52 0.52 0.53 0.51

Math GP/(uSV*5) 0.53 0.53 0.53 0.52
GP/(uSV*7) 0.53 0.53 0.53 0.52
GP/(uSV*3) 0.59 ⇑ 0.61 ⇑ 0.60 ⇑ 0.57 ⇑

Mockito GP/(uSV*5) 0.62 ⇑ 0.63 ⇑ 0.62 ⇑ 0.60 ⇑
GP/(uSV*7) 0.58 ⇑ 0.60 ⇑ 0.59 ⇑ 0.56 ⇑
GP/(uSV*3) 0.52 0.52 0.52 0.55

Time GP/(uSV*5) 0.51 0.51 0.51 0.54
GP/(uSV*7) 0.50 0.51 0.51 0.53

A análise dos resultados da métrica Esforço desperdiçado (we f @n) está expressa
na Tabela 5.2. O estudo considerou cenários em que o elemento defeituoso está próximo
do topo no ranking de suspeita, a saber, n ∈ {5,10,15}. Em todos os programas, a
capacidade de localização de defeitos da abordagem foi estatisticamente semelhante à
linha de base, porém, no programa Mockito, o modelo de treinamento GP/(uSV ∗ 5)
superou a linha de base, considerando n=5. Por sua vez, todos os modelos de treinamento
superaram a linha de base na maioria dos cenários do programa Time.



5.4 Análise estatística 69

Tabela 5.2: Análise Estatística - wef@n - Varga e Delaney Â12

Program wef@n GP/(uSV*3) GP/(uSV*5) GP/(uSV*7)
n = 5 0.50 0.50 0.48

Chart n = 10 0.50 0.50 0.50
n = 15 0.51 0.54 0.50
n = 5 0.50 0.49 0.54

Lang n = 10 0.53 0.50 0.55
n = 15 0.53 0.50 0.54
n = 5 0.52 0.52 0.51

Math n = 10 0.52 0.53 0.53
n = 15 0.52 0.53 0.49
n = 5 0.52 0.52 0.51

Mockito n = 10 0.53 0.52 0.55
n = 15 0.55 0.61⇑ 0.55
n = 5 0.55 0.54 0.54

Time n = 10 0.59 ⇑ 0.60 ⇑ 0.57 ⇑
n = 15 0.58 ⇑ 0.58 ⇑ 0.57 ⇑

Portanto, diante da discussão e dos resultados apresentados até aqui, é possível
responder às questões de pesquisa com alguma razoabilidade.

• RQ1: a abordagem proposta é competitiva para localizar defeitos em software?

As Figuras 5.7 e 5.8 demonstraram, em alguns casos, melhor eficácia da abordagem
proposta em relação à linha de base e também em comparação àquelas desenvolvi-
das por humanos. Os testes estatísticos apresentaram ganhos de pequena magnitude.
Sim, a abordagem proposta é competitiva, com desempenho semelhante e em
alguns casos superior ao demonstrado pela linha de base.

• RQ2: A singularidade dos escores de suspeita é um fator que orienta a geração de

abordagens evolutivas efetivas para localização de defeitos?

A Figura 5.9 mostrou que o fator singularidade dos escores de suspeita orientou a
geração de heurísticas competitivas para a localização de defeitos em software. Os
modelos gerados utilizando a abordagem proposta - GP/(uSV ∗3), GP/(uSV ∗5) e
GP/(uSV ∗7) - possuem valores mais elevados para uSV ratio e, por tal, propiciam
maior distinção entre os elementos de programa quanto à propensão de serem
defeituosos. Como tais modelos produziram resultados competitivos e, em alguns
casos, superiores em relação à GP canônica, concluímos que a singularidade dos
escores de suspeita é um fator que orienta a geração de abordagens evolutivas
efetivas para localização de defeitos.
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Sim, a singularidade dos escores de suspeita é eficaz para orientar as aborda-
gens de localização de defeitos.

A respeito das hipóteses levantadas na Subseção 4.5, os dados apresentados
também possibilitam considerações importantes.

• A análise dos dados sumarizados na Figura 5.9, diante das respostas às questões de
pesquisa, refuta a hipótese H0, pois foi possível identificar correlação entre valores
elevados de uSV e a melhora da capacidade de localização de defeitos.

• Com base na análise empírica sistemática e no teste estatístico de Vargha & Delaney
Â12, é possível confirmar, ao menos preliminarmente, a veracidade da hipótese
H1. Portanto, quanto mais próximo uSV ratio estiver do uT SEratio, melhor será
a competência de localização de defeitos.

5.5 Ameaças à validade

Adotamos estratégias para mitigar as ameaças à validade da avaliação experi-
mental e seus achados. Essas práticas estão listadas a seguir e agrupadas com base em [9].

Ameaças internas - Para ser reproduzível, todos os parâmetros do experimento
foram abordados explicitamente. O framework de código aberto DEAP 4 (Distributed

Evolutionary Algorithms in Python) foi usado para implementar o algoritmo de Programa-
ção Genética, bem como sua infraestrutura. Usamos programas reais com defeitos reais,
cientes de que a Engenharia de Software é uma ciência prática e conectada ao mundo.

Ameaças à validade de construção - Métricas comumente utilizadas no campo
de pesquisa foram aplicadas para promover a validade das medidas de eficácia das
abordagens. Adotamos estratégias de pior caso para resolver os vínculos de pontuação
igual de suspeita entre os elementos do programa.

Ameaças externas - Para que o estudo estivesse conectado com o mundo real
e promovesse a generalização dos resultados observados, as instâncias de treinamento
foram cuidadosamente estudadas (Capítulo 4). Os dados dos Programas analisados pos-
suem defeitos reais e compõem um benchmark amplamente empregado em estudos sobre
localização de defeitos.

Ameaças de conclusão - Experimentos foram executados pelo menos 10 vezes
para cada instância (versão do programa) em vista de lidar com a variação estocástica.
Empregou-se também uma estratégia de validação cruzada de 10 vezes para gerar mo-
delos evolutivos robustos. As análises utilizaram a média dos resultados observados nos

4http://deap.readthedocs.io
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diversos ciclos de execução e nas diferentes versões do programa. As avaliações conside-
raram uma robusta abordagem de localização de defeitos (a meta-heurística GP canônica)
como linha de base, bem como várias heurísticas elaboradas por humanos. Hipóteses e
testes estatísticos trouxeram significância aos resultados.

5.6 Considerações Finais

Este capítulo descreveu uma abordagem de Programação Genética (PG) para o
problema de localização de defeitos, apresentando um conjunto de experimentos para
avaliar as fórmulas encontradas em comparação com a meta-heurística GP canônica
(baseline) e também com as heurísticas desenvolvidas por humanos - empregadas na
análise do espectro de teste (Capítulo 4).

Conforme exposto, o aspecto inovador da abordagem consiste na exploração da
singularidade dos escores de suspeita (uSV ) como um fator capaz de guiar o processo de
treinamento da GP, consequentemente produzindo modelos (heurísticas) especializados.
Em outras palavras, o fator permite aprimorar o processo de localização de defeitos,
contribuindo com o seu respectivo campo de pesquisa.

Os modelos de treinamento obtidos por meio de nossa abordagem melhoraram
o valor de (uSV/uT SE), pois incluíram a maximização de uSV para orientar o processo
de treinamento. Assim, a abordagem proposta elevou o valor de (uSV/uT SE) para (1,0)
ou para valores muito próximos de (1,0), superando a abordagem de linha de base (a
meta-heurística GP).

As análises empíricas e estatísticas dos resultados mostraram que a abordagem
é competitiva em ambas as perspectivas investigadas (relativa e absoluta), além de
consistentes entre si no escopo de avaliação.



CAPÍTULO 6
Conclusão

Durante desenvolvimento e manutenção de software, a presença de defeitos é
parte inevitável do seu ciclo de vida, demandando reparos que impactam diretamente na
qualidade e no custo de elaboração e correção. A depuração é um processo que envolve
analisar e modificar um software que não atende suas especificações em vista de seu
reparo. A depuração é uma atividade que se inicia após a identificação de um defeito pelo
teste de software e compreende, principalmente, a localização e a correção de defeitos.

A localização de defeitos é uma parte importante no processo de depuração e que
obrigatoriamente precede o reparo de qualquer problema de software. A localização de

defeitos evolutiva utiliza os dados da atividade de teste (espectro de teste) como fonte de
informação para evoluir modelos (heurísticas) que automatizam o processo de localização
de defeitos, visando obter melhor precisão e reduzir os custos inerentes à atividade
de reparo do software. Em razão da crescente complexidade dos projetos de software,
a automatização do processo de localização de defeitos tem sido objeto de estudo de
diversos trabalhos nos últimos anos. Dentro desse âmbito, abordou-se o problema a
partir de duas principais vertentes: soluções que utilizam heurísticas formuladas por
seres humanos; e meta-heurísticas baseadas em Programação Genética, que processam as
informações obtidas na execução do teste (espectros de teste) para inferir a probabilidade
de cada elemento do código ser defeituoso.

Um espectro de teste é obtido a partir da execução de um conjunto de verifi-
cações, referindo-se à cobertura do fluxo de controle em relação a cada elemento de
programa. Vários métodos são baseados em espectros de teste, visto que estes são im-
portantes fontes de conhecimento sobre defeitos no software.

O presente estudo baseou-se na análise de espectros de teste do benchmark

Defects4J, comumente empregado como fonte de informação sobre defeitos de software
existentes. Ademais, um conjunto de definições úteis para o entendimento da abordagem
foi introduzido nos Capítulos 4 e 5. A observação dos dados de espectro de teste revelou
que menos de 12% dos elementos de programa contidos nos dados de entrada são
distinguíveis. Assim, a análise empenhada no (Capítulo 4) identificou alta repetição de
amostras no treinamento de modelos de localização de defeitos (heurísticas), aspecto que
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potencialmente impactaria na capacidade e na eficácia desses modelos.
No contexto da geração evolutiva de heurísticas de localização de defeitos, a

repetição de amostras nos espectros de teste se apresenta como um fator desvantajoso e
inevitável. Apesar disso, o panorama apresentado nos motivou a utilizar a singularidade

dos escores de suspeita como meio de aprimorar a geração de modelos (heurísticas) da
meta-heurística Programação Genética (GP) voltados à localização de defeitos.

Nesse sentido, formalizou-se hipóteses, formulou-se questões de pesquisa,
definiu-se empiricamente uma proposta de abordagem - avaliada e evidenciada quanto
à sua significância estatística - e levantou-se as ameaças à validade da abordagem. A pro-
posta englobou três modelos de treinamento de GP obtidos por meio da nova abordagem.
Estes buscaram promover heurísticas que, aplicadas aos dados do espectro de teste, fos-
sem capazes de produzir um ranking de suspeita com maior singularidade de escores de

suspeita (uSV).
Na avaliação empírica, foram empregadas cinco heurísticas desenvolvidas por

humanos (Tabela 4.4) e uma linha de base de última geração (meta-heurística de Progra-
mação Genética). O desempenho da proposta foi aferido em perspectiva relativa e abso-
luta, portanto, pelo percentual e pelo número de elementos necessários a se investigar até
que os defeitos sejam localizados com a utilização do método. Para reduzir as ameaças à
validade, utilizou-se métricas de avaliação amplamente conhecidas no campo de pesquisa
(Exam e Wasted Effort).

Os resultados confirmaram que o fator singularidade dos escores de suspeita

pode orientar a geração de heurísticas competitivas para a localização de defeitos em
software. Assim, conclui-se que a abordagem proposta representa contribuições válidas
para o campo de pesquisa de localização de defeitos e para a engenharia de software
baseada em busca.

Em termos de difusão das contribuições ao campo de pesquisa, a condução das
atividades desenvolvidas no escopo deste trabalho foram descritas em formato de um
artigo científico, intitulado Uniqueness of suspiciousness scores: towards boost evolutio-

nary fault localization, submetido à conferência The 38th ACM/SIGAPP Symposium On

Applied Computing.
Na extensão de nosso conhecimento, esta é a primeira vez que a singularidade

dos escores de suspeita (uSV) foi explorada no contexto de localização de defeitos.
No âmbito de trabalhos futuros, destacamos que outros experimentos ainda são

pertinentes, incluindo o uso de outros benchmarks do campo de pesquisa e a incorporação
de outras fontes de dados (por exemplo, fluxo de dados e espectros de mutação).
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