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Resumo 

Com a competitividade cada vez maior do mercado, aplicações de alto nível de 

qualidade são exigidas para a automação de um serviço. Para garantir qualidade de 

um software, testá-lo visando encontrar falhas antecipadamente é essencial no ciclo 

de vida de desenvolvimento. O objetivo do teste de software é encontrar falhas que 

poderão ser corrigidas e consequentemente, aumentar a qualidade do software em 

desenvolvimento. À medida que o software cresce, uma quantidade maior de testes 

é necessária para prevenir ou encontrar defeitos, visando o aumento da qualidade. 

Porém, quanto mais testes são criados e executados, mais recursos humanos e de 

infraestrutura são necessários. Além disso, o tempo para realizar as atividades de 

teste geralmente não é suficiente, fazendo com que os defeitos possam escapar. 

Cada vez mais as empresas buscam maneiras mais baratas e efetivas para detectar 

defeitos em software. Muitos pesquisadores têm buscado nos últimos anos, 

mecanismos para prever automaticamente defeitos em software. Técnicas de 

aprendizagem de máquina vêm sendo alvo das pesquisas, como uma forma de 

encontrar defeitos em módulos de software. Tem-se utilizado muitas abordagens 

supervisionadas para este fim, porém, rotular módulos de software como defeituosos 

ou não para fins de treinamento de um classificador é uma atividade muito custosa e 

que pode inviabilizar a utilização de aprendizagem de máquina. Neste contexto, este 

trabalho propõe analisar e comparar abordagens não supervisionadas e semi-

supervisionadas para detectar módulos de software defeituosos. Para isto, foram 

utilizados métodos não supervisionados (de detecção de anomalias) e também 

métodos semi-supervisionados, tendo como base os classificadores AutoMLP e 

Naive Bayes. Para avaliar e comparar tais métodos, foram utilizadas bases de dados 

da NASA disponíveis no PROMISE Software Engineering Repository. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem de Máquina. Detecção de Módulos de Software 

Defeituosos. Aprendizagem Semi-Supervisionada. Aprendizagem Não 

Supervisionada. Teste de Software. Detecção de Anomalias. 



Abstract 

Because the increase of market competition then  high level of quality applications 

are required to provide automate services. In order to achieve software quality testing 

is essential in the development lifecycle with the purpose of finding defect as earlier 

as possible. The testing purpose is not only to find failures that can be fixed, but 

improve software correctness and quality. Once software gets more complex, a 

greater number of tests will be necessary to prevent or find defects. Therefore, the 

more tests are designed and exercised, the more human and infrastructure 

resources are needed. However, time to run the testing activities are not enough, 

thus, as a result, it causes escape defects. Companies are constantly trying to find 

cheaper and effective ways to software defect detection in earlier stages. In the past 

years, many researchers are trying to finding mechanisms to automatically predict 

these software defects. Machine learning techniques are being a research target, as 

a way of finding software modules detection. Many supervised approaches are being 

used with this purpose, but labeling software modules as defective or not defective to 

be used in training phase is very expensive and it can make difficult machine learning 

use. Considering that this work aims to analyze and compare unsupervised and 

semi-supervised approaches to software module defect detection. To do so, 

unsupervised methods (of anomaly detection) and semi-supervised methods using 

AutoMLP and Naive Bayes algorithms were used. To evaluate and compare these 

approaches, NASA datasets were used at PROMISE Software Engineering 

Repository. 

 

Keywords: Machine Learning. Software Defect Detection. Semi-Supervised 

Learning. Unsupervised Learning. Software Testing. Anomaly Detection. 
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1  Introdução 

 

 

Esta dissertação investiga métodos de aprendizagem de máquina que podem 

ser aplicados ao problema de detecção de módulos de software defeituosos. Estes 

métodos já vêm sendo utilizados para resolver outros problemas de engenharia de 

software como estimativa de esforço (BOEHM; ABTS; CHULANI), alocação de 

recursos  (KAGDI; POSHYVANYK, 2009) e previsão de impacto de mudança  

(ACKERMANN; LINDVALL, 2006). 

O desenvolvimento de software é uma atividade complexa, pois lida com a 

habilidade do desenvolvedor, em pensar e criar soluções para a resolução dos 

problemas, que os softwares em construção pretendem solucionar. Por ser uma 

atividade complexa, os desenvolvedores estão sujeitos a cometerem erros, que 

podem causar bugs, também conhecidos como defeitos, no software. Para avaliar se 

este software está dentro do nível de aceitação, testamos o software. 

Teste de Software é uma atividade na qual um sistema é testado e avaliado 

em uma determinada condição. Seu resultado é registrado de maneira que permita 

ser avaliado (KOOMEN; POL, 1999). Testar significa comparar o estado atual de um 

sistema com o estado em que o mesmo necessita estar (STANDARD, 1991), 

qualquer discordância entre estes estados é um defeito no software. 

Desenvolver produtos de qualidade é o grande desafio da indústria de hoje. A 

complexidade dos sistemas cada vez mais aumenta fazendo com que o 

investimento em testes de software seja uma boa alternativa em busca da qualidade 

em um sistema. 

Testar, porém, custa tempo e dinheiro (KOOMEN; POL, 1999). O tempo é 

sempre um fator muito importante para grandes empresas, o desafio de desenvolver 

softwares com qualidade esbarra sempre no fator tempo. Objetivando fazer mais 

com menos, as empresas buscam testar seus sistemas, de forma a garantir a sua 

qualidade, mas utilizando o menor tempo possível.  

 

Erros são menos custosos de serem resolvidos, caso sejam encontrados nas 

fases iniciais do ciclo de vida de um software. Erros descobertos mais tardiamente, 
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são extremamente caros e complexos de serem corrigidos, podendo impactar na 

parada do sistema, aumentar o número de testes necessários para validar a 

correção, bem como pode impactar nas atividades de empresas envolvidas na 

construção do software. Segundo Dustin et al. (1999), o custo de detecção de um 

erro após a entrega do produto é, no mínimo, 100 vezes maior do que se o mesmo 

tivesse sido detectado durante a fase de definição do sistema. Na Tabela 1.1, 

Pressman (2005) detalha os custos de correção de um erro nas diversas fases do 

ciclo de vida do software. 

 

Tabela 1.1 Custo de correção de erros durante o ciclo de vida de um software 

Fase do Ciclo de Vida Custo da Correção do Erro 

Requisitos 1 vez 

Projeto 3-6 vezes 

Codificação 10 vezes 

Teste de Unidade 15-40 vezes 

Teste de Sistema 30-70 vezes 

Após Entrega 40-1000 vezes 

Fonte: PRESSMAN (2005) 

 

Módulo é a menor unidade funcional de um software. Uma possível forma 

para antecipar a descoberta de módulos de softwares defeituosos seria a utilização 

de uma abordagem capaz de prever erros em módulos de software. Com esta 

previsão, a equipe de testes usaria esta informação como entrada para suas 

atividades, focando prioritariamente, nos módulos que possuem maior probabilidade 

de possuir defeitos. Isto facilitaria uma melhor alocação de equipe, destinando 

recursos com maior experiência – e, portanto, mais caros – para testar estes 

módulos, enquanto que engenheiros de teste com menos experiência – menor custo 

– poderiam ser alocados para testar os módulos cujo classificador não previu como 

defeituoso. Isto além de garantir que todo o software será testado, assegurará que 

os erros sejam encontrados mais cedo, devido à priorização dada a partir do 

resultado do classificador. Tudo isto vai garantir uma diminuição do custo total do 

projeto. 
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No decorrer deste capítulo, a seção 1.1 apresenta a motivação para o 

desenvolvimento desta pesquisa. A seção 1.2, apresentará o estado da arte com 

diversos trabalhos cuja linha de pesquisa é a mesma deste trabalho. Em seguida, na 

seção 1.3, apresenta-se os objetivos desta pesquisa. Por fim, a seção 1.4 

apresentará um resumo da estrutura deste trabalho. 

 

 

1.1. Motivação 

Devido a constante falta de tempo nas empresas para dedicar às atividades de 

teste, existe o risco da aplicação ser mal testada, aumentando a chance de um 

defeito escapar e só ser percebido na utilização pelo cliente. Uma solução para 

antecipar a descoberta de defeitos, diminuindo os custos finais do projeto é 

automatizando os testes (DUSTIN; RASHKA; PAUL, 1999). 

Segundo Menzies et al. (2007), mecanismos automáticos para detecção de 

falhas em software são extremamente importantes para projetos com falta de 

recursos financeiros para realização das atividades de teste. Com estas abordagens, 

gerentes de projetos podem se utilizar dos dados coletados por estes mecanismos 

para detectar quais módulos são mais propensos a falhas e com isto direcionar seus 

recursos para focar nestes módulos. Com os dados disponíveis, as decisões podem 

ser do ponto de vista de priorização, onde os módulos mais propensos a falhas 

serão testados primeiros em comparação com os demais, ou do ponto de vista de 

seleção, onde os módulos mais propensos a falhas serão os únicos a serem 

testados, principalmente em projetos com grande limitação de tempo e recursos.  

Pesquisadores tem se dedicado em utilizar diversas técnicas para previsão de 

módulos de software defeituosos nos últimos anos.  Sandhu et al. (2010) detectaram 

que utilizar previsão de defeitos no início do ciclo de vida do software é bastante 

indicado para atingir alta precisão. Uma ferramenta para previsão de defeitos em 

software utilizando Naive Bayes é proposto por Song et al. (2011).  Rosli et al. 

(2011) construíram uma ferramenta automática para descobrir os módulos de 

software que serão mais problemáticos no futuro, utilizando algoritmos 

evolucionários.  Utilizando clusters e redes neurais, Jureczko e Madeyski (2010) 

encontraram clusters em projetos de software, de forma a encontrar partes do 

software com características similares do ponto de vista de previsão de defeitos. 
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Em aprendizagem de máquina, podemos ter três tipos de aprendizado: 

supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado. Para o uso do 

aprendizado supervisionado, faz-se necessária a inserção de um supervisor no ciclo 

de treinamento/aprendizado que é o responsável para indicar se o resultado da 

previsão está correta ou não, para isto, um conjunto de resultados esperados é 

fornecido, então, a diferença entre a saída atual e a saída esperada é contabilizada 

como erro. Para o aprendizado não supervisionado temos que o computador deve 

aprender sem a orientação de um supervisor para indicar como o aprendizado deve 

ocorrer, para isto, não é fornecida nenhuma resposta esperada. Para o aprendizado 

semi-supervisionado uma parte dos dados de entrada está rotulada e outra não, isto 

é bastante comum quando o conjunto de treinamento não fornece informações 

suficientes para que possamos realizar o treinamento e termos uma indução de uma 

regra geral, desta maneira, os poucos dados rotulados servem como um 

complemento, uma fonte de informação extra para o treinamento. 

Abordagens supervisionadas são interessantes para previsão de módulos 

defeituosos, porém, para a utilização de um método supervisionado, faz-se 

necessária a utilização de profissionais bastante experientes para poder rotular cada 

módulo do software, de forma a dizer se em algum momento do ciclo de vida 

daquele software, aquele módulo já possuiu alguma falha. Com estes dados 

rotulados, é possível treinar o classificador e então, prever resultados para novos 

módulos. Isto é muito custoso para uma organização e pode ser um fator decisivo 

para a não utilização desta abordagem. 

A solução para o problema acima citado seria a utilização de uma abordagem 

não supervisionada. Utilizando esta abordagem, não é necessária a participação de 

um profissional para rotular dados, pois basta informar os dados dos novos módulos, 

que o classificador poderá prever se estes módulos são propensos a falhas ou não. 

É uma abordagem bastante interessante, pois demanda baixo esforço para sua 

utilização. 

De forma a usufruir o que as duas abordagens têm a oferecer para a previsão 

de módulos de software defeituosos, este trabalho propõe a utilização de uma 

abordagem semi-supervisionada para o problema citado. Caso uma organização 

possua alguns poucos dados rotulados, sua utilização é bastante salutar no 

processo de treinamento, para posterior utilização do classificador para previsão. 
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Existem poucos trabalhos que realizaram uma comparação de abordagens 

supervisionadas, semi-supervisionadas e não supervisionadas, para analisar que 

tipo de abordagem pode trazer melhor desempenho na detecção de módulos de 

software defeituosos, como será visto nas seções seguintes. Isto gera uma ótima 

oportunidade de pesquisas e experimentos. 

 

 

1.2. Estado da Arte 

Engenheiros de software têm dedicado esforços para prever defeitos em software. 

Muitos pesquisadores têm explorado diversas técnicas para construir modelos de 

previsão utilizando dados contendo informações sobre o projeto. O motivo principal 

para a grande exploração da previsão de módulos de software defeituosos por 

pesquisadores é a diminuição do custo de correção de um bug e o aumento da 

qualidade do software, visto que as áreas com alta probabilidade de encontrar 

defeitos serão indicadas antecipadamente. (CATAL; DIRI, 2009; HALL et al., 2012) 

Uma grande variedade de técnicas de classificação tem sido utilizada para a 

previsão de módulos de software defeituosos, a grande maioria busca classificar um 

módulo como defeituoso ou não. Algumas abordagens foram criadas utilizando C4.5, 

redes neurais, random forests, abordagens bayesianas e regressão. Para validar 

estes modelos criados, pesquisadores têm utilizado fontes de dados reais, como os 

dados do Promise Data Repository (PROMISE).  

O principal foco dos pesquisadores tem sido em qual técnica de classificação 

traz um melhor resultado, porém, alguns pesquisadores têm se dedicado a analisar 

se os modelos podem ser generalizados ou se são dependentes do contexto 

(ZIMMERMANN et al., 2009), visto que em muitos casos existem poucos dados para 

construir modelos de previsão de defeitos, tanto para projetos já existentes quanto 

para novos projetos. 

A maioria dos estudos de previsão de defeitos tem utilizado técnicas de 

aprendizagem de máquina. (BACCHELLI; D’AMBROS; LANZA, 2010; BIRD et al., 

2011; D'AMBROS; LANZA; ROBBES, 2012; HASSAN, 2009; LEE et al., 2011;  

MENZIES; GREENWALD; FRANK, 2007; NAGAPPAN; BALL, 2005). 
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A relevância das métricas para a predição de defeitos em software foi o alvo 

da pesquisa de Jureczko (2011), em que várias técnicas foram utilizadas para 

calcular o número de defeitos de um software.  

Rathore e Gupta (2012) utilizaram métricas orientadas a objeto para avaliar 

um software orientado a objeto, combinando atributos de maneira a atingir melhor 

acurácia e corretude. 

Uma ferramenta de previsão automática de defeitos foi criada em Rosli et al. 

(2011), utilizando um algoritmo evolucionário que classifica o software como 

propenso a falha ou não, utilizando métricas de softwares de código aberto.  

Em Jureczko e Madeyski (2010), foi aplicada a técnica de clustering para 

detecção de falha em módulo de software, em que os dados eram classificados em 

dois clusters, um que indica que há falha e outro que não há. A técnica foi aplicada 

em diversas bases de dados privada e de código aberto. 

Em Afzal, Torkar e Feldt (2008), foi discutida uma abordagem para melhoria 

da confiabilidade de um software, baseado na contagem semanal dos erros 

encontrados. Esta abordagem utilizou programação genética, o que melhorou a 

acurácia da previsão.  

Jing et al. (2014) propuseram uma técnica baseada em dicionário para a 

previsão de defeito em software. Foram relatados múltiplos dicionários de módulos 

defeituosos e não defeituosos, a partir de métricas extraídas de softwares de código 

aberto. 

No trabalho de Jing et al. (2014), uma abordagem de previsão de defeitos em 

software baseada em classificação foi utilizada nas bases da NASA. A 

aprendizagem foi baseada em CRC juntamente com um módulo de previsão 

também baseado em CRC, que classificava os módulos de software como 

defeituosos ou livre de defeitos. 

Quatro classificadores k-NN foram utilizados em Verma e Gupta (2012) para 

seleção de atributos e filtros de instâncias. Um trabalho comparativo desta 

abordagem com Random Forest foi realizado e identificou-se que os ganhos desta 

abordagem criada são bastante relevantes. 

Em Sandhu et al. (2010) foi utilizado K-Means em clusterização de maneira a 

prever as faltas no início do ciclo de desenvolvimento, permitindo que o sistema 

atinja alta confiabilidade. Uma alta acurácia na previsão de defeitos foi atingida neste 

trabalho, após testes serem realizados nas bases de dados da NASA. 
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Um modelo causal que inclui alguns fatores de projeto, tanto qualitativos, 

como quantitativos foi desenvolvido em Fenton et al. (2007). Com a abordagem 

desenvolvida, foi possível aumentar a acurácia em projetos de software complexo.  

Fenton e Neil (1999) criaram modelos holísticos para previsão de defeitos em 

software que utilizavam Bayesian Belief Network como uma abordagem alternativa 

para os modelos existentes.  

Uma abordagem para uma alocação de recursos de teste de maneira mais 

eficiente e para ajudar os desenvolvedores na detecção de defeitos no software foi 

proposta em Song et al. (2006). O resultado da abordagem de mineração baseada 

em regras de associação foi que a acurácia é bastante elevada, isto foi verificado na 

aplicação da abordagem em bases de dados. 

Lessmann et al. (2008) indicaram que o uso de procedimentos estatísticos de 

teste para encontrar defeitos traz resultados melhores do que os modelos que 

trabalham com classificação. Uma ferramenta para previsão de defeitos foi 

implementada neste trabalho.  

Em Li et al. (2012), métodos baseados em exemplos foi proposto também 

para a previsão de defeitos em software: exemplos randômicos com aprendizagem 

semi-supervisionada, modelos tradicionais de aprendizagem de máquina e exemplos 

ativos com aprendizagem semi-supervisionada. Um pequeno número de módulos foi 

selecionado e testado, no restante, foi aplicado um modelo de previsão de defeitos 

construído. 

Ratzinger, Sigmund e Gall (2008) analisaram o impacto de atividades de 

desenvolvimento no aparecimento de defeitos no software. Neste trabalho, foi 

identificado que à medida que o número de refactoring antecipados aumenta, o 

número de defeitos diminui. Isto traz como resultado que, o refactoring é bastante 

importante, assim como outras mudanças evolutivas, de maneira a reduzir defeitos. 

No trabalho de Erturk e Sezer (2014), foi proposto um novo método “Adaptive 

Neuron Fuzzy Inference System (ANFIS)”, verificou através dos dados do PROMISE, 

que seus resultados foram melhores do que utilizando os métodos Máquinas de 

Vetores Suporte e Redes Neurais Artificiais.  

Um ponto de discussão bastante interessante nos últimos anos é na real 

eficácia dos modelos de previsão para a indústria. Para analisar esta questão, 

alguns estudos foram realizados. (ENGSTRÖM; RUNESON; WIKSTRAND, 2010; 

LEWIS et al., 2013; RAHMAN et al., 2014). 
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1.3. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é comparar a eficiência de abordagens semi-

supervisionadas em relação a abordagens não-supervisionadas para a detecção de 

módulos de software defeituosos. De maneira a atingir este objetivo principal foram 

executados os algoritmos não supervisionados e semi-supervisionado sob bases de 

dados disponíveis no repositório do PROMISE. Para a abordagem não 

supervisionada, a base será utilizada apenas parcialmente, visto que não há 

treinamento. Para a semi-supervisionada, parte será utilizada para o treinamento e 

parte para o teste. 

Devido aos poucos trabalhos que utilizam abordagens semi-supervisionadas 

e não supervisionadas para detecção de módulos de software defeituosos, é muito 

interessante e oportuno, analisar um mecanismo viável para previsão de módulos de 

software defeituosos, comparando as abordagens citadas, principalmente, levando-

se em consideração, que é bastante inviável para qualquer organização, utilizar uma 

abordagem supervisionada para este fim, visto que sua aplicação é muito custosa 

para a empresa 

Para a abordagem não supervisionada, utilizaremos os algoritmos de 

anomaly detection implementados por Amer e Goldstein (2012) na ferramenta 

RapidMiner (RAPIDMINER, 2009). Para a abordagem semi-supervisionada, será 

utilizado um proceso baseado em redes AutoMLP (BREUEL; SHAFAIT, 2010), 

também através da ferramenta RapidMiner. 

Como mencionado anteriormente, nosso objetivo é detectar a probabilidade 

de um módulo ser defeituoso ou não. Para este estudo, a quantidade de defeitos 

que cada módulo possui não é importante, apenas prever se ele possui algum tipo 

de defeito.  

 

 

1.4. Organização do Trabalho 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Neste primeiro capítulo, foram 

apresentadas as motivações que geraram a realização desta pesquisa, bem como o 



 22 

 

 

estado da arte em pesquisas de detecção de módulos de software defeituosos. Além 

disso, foram apresentados os objetivos almejados por esta pesquisa. 

O Capítulo 2 faz uma revisão sobre teste de software, tratando os princípios, 

as fases e os níveis do teste de software, bem como apresenta técnicas de criação 

de testes. Uma revisão sobre as métricas que serão utilizadas neste trabalho 

também será realizada. As métricas utilizadas são as métricas de McCabe, métricas 

de Halstead, métricas de tamanho de código e métricas derivadas. Estas métricas 

são de extrema importância para que se possa utilizar métodos de aprendizagem de 

máquina na detecção de módulos de software defeituosos. Estas métricas foram 

coletadas pela NASA a partir de projetos que a própria NASA desenvolveu e 

disponibilizou na Internet através da base de dados do PROMISE. 

No capítulo 3 serão apresentados os métodos de aprendizagem de máquina 

utilizados neste trabalho para a previsão de módulo de software defeituosos. São 

apresentadas quatro abordagens não supervisionadas baseadas em detecção de 

anomalias, kNN Global Anomaly Score, Local Outlier Factor (LOF), Influenced 

Outlierness (INFLO) e Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF). 

Também são apresentadas duas abordagens semi-supervisionadas, utilizando o 

classificador Naive Bayes e o AutoMLP. 

O capítulo 4 apresenta as métricas utilizadas para avaliação dos 

classificadores. Faz-se uma análise das Curvas ROC e é apresentada a Area Under 

Curve (AUC), principal forma de avaliação dos classificadores nesta dissertação. 

Além disso, uma explicação sobre o Teste T de Student é realizada, visto que é a 

melhor forma de analisar o resultado de dois classificadores para verificar se existe 

uma diferença significativa entre os dados. Apresentamos também, algumas 

informações sobre as bases de dados utilizadas e a metodologia utilizada para os 

experimentos. Para finalizar o capítulo, o processo construído na ferramenta 

RapidMiner para os experimentos deste trabalho é apresentado. 

O capítulo 5 apresenta os resultados de diversos experimentos realizados 

nesta pesquisa, realizando uma comparação do desempenho dos classificadores. 

Por fim, o capítulo seis apresentará todas as contribuições desta dissertação. 

Também serão apresentadas propostas de trabalhos futuros nesta linha de 

pesquisa. 
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2  Testes e Métricas de Software 

 

 

Ao desenvolver um software, a introdução de erros é factível, podendo produzir 

defeitos. Caso esses defeitos sejam executados por um software, falhas podem vir a 

ocorrer, fazendo com que o sistema se comporte diferentemente da maneira 

esperada. Como causas destes erros estão: a incorreta definição dos requisitos, 

códigos complexos, infraestrutura complexa, e também pela pressão dos prazos do 

projeto. 

 Testes de Software são necessários para que se possa exercitar o sistema 

em busca de erros. Encontrar os erros o mais cedo possível é essencial, 

principalmente, antes que o software seja entregue, para que sua correção possa 

ser realizada. Casos de teste com boa probabilidade de encontrar erros devem ser 

criados pela equipe de testes para verificar se o comportamento do software está 

como esperado. 

 Devido à importância que o teste tem para a qualidade de software, é 

apresentado neste capítulo, uma introdução sobre a área de testes de software, bem 

como sua importância, fases, níveis e técnicas de teste. 

 Diferentemente destes métodos tradicionais, esta dissertação propõe detectar 

defeitos em software a partir de técnicas de aprendizagem de máquina. Para isto, é 

preciso utilizar informações sobre os módulos do projeto, para detectar se um 

módulo é propenso ou não a conter defeitos. Neste trabalho o repositório de 

métricas do PROMISE (PROMISE) será usado como fonte de dados para os 

experimentos de detecção de módulos defeituosos. Este repositório possui métricas 

relacionadas a projetos construídos pela NASA, utilizando linguagem Java, C, C++ e 

Perl. Em cada um dos projetos foram armazenadas 37 métricas, divididas em cinco 

categorias (MENZIES; STEFANO; CHAPMAN, 2003; PRESSMAN, 2005):  

 Métricas de McCabe;  

 Métricas de Halstead;  

 Métricas de tamanho de código;  

 Métricas orientadas a objeto (para os projetos em Java e C++);  
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 Métricas derivadas. 

 

Para contextualizar este tema, a Seção 2.1 irá mostrar os conceitos básicos na área 

de teste de software; a Seção 2.2 apresentará as fases existentes na atividade de 

teste; a Seção 2.3 tem a finalidade de mostrar os níveis de teste dentro do ciclo de 

desenvolvimento de software, a Seção 2.4 irá expor as técnicas de teste existentes e 

a Seção 2.5 vai apresentar um detalhamento sobre as métricas de software 

utilizadas. 

 

 

2.1. Conceitos Básicos de Teste de Software 

Testar é uma atividade composta de um processo de planejar, preparar e medir, 

com o objetivo de estabelecer características do software e para mostrar a diferença 

entre o esperado e o encontrado (KOOMEN; POL, 1999). Testar reduz a incerteza 

sobre a qualidade de um software, pois vai garantir cada vez mais, que erros 

encontrados possam ser corrigidos, aumentando, portanto, a qualidade do mesmo. 

 De maneira a facilitar o entendimento da área de teste de software, algumas 

definições são apresentadas a seguir (STANDARD, 1991; BASE, 2007): 

 Erro: Um erro é um engano, uma ideia incorreta, ou um equívoco no 

desenvolvimento de software. 

 Falta (defeito, bug): Uma falta é introduzida num software a partir de 

um erro. É um problema que pode ocasionar um comportamento 

incorreto, diferente do esperado. 

 Falha: Uma falha é a impossibilidade de um sistema ou componente 

se comportar da forma esperada e especificada nos seus requisitos. 

 Caso de Teste: É um item de teste composto por um conjunto de (1) 

entradas, que são os dados e informações que serão passadas para o 

software; (2) condições de execução, ou seja, em que condições 

iniciais o software deve estar, de forma a permitir a execução de um 

caso de teste; (3) passos a serem executados; e (4) resultados 

esperados após a execução daquele caso de teste.  
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 Qualidade: Está relacionado com o grau em que um sistema, 

componente, ou processo atinge os requisitos especificados, ou atinge 

as expectativas e necessidades do usuário. 

 

A atividade de teste de software gera a necessidade que o desenvolvedor 

descarte noções preconcebidas de que o software desenvolvido está correto, sem 

erros, e então, não se incomode nem atrapalhe o trabalho da equipe de testes para 

projetar testes que tenham alta probabilidade de encontrar defeitos. 

 Teste é um processo de execução de um software com a finalidade de 

encontrar um erro. Um caso de teste considerado bom é aquele que tem alta 

probabilidade de encontrar um erro ainda não descoberto.  Quanto maior o número 

de erros descobertos, maior a probabilidade do software ser entregue ao cliente com 

maior qualidade. 

 Alguns princípios foram sugeridos ao longo dos últimos 40 anos e oferecem 

um guia geral para o processo de teste como um todo (BASE, 2007): 

 

PRINCÍPIO 1 – Teste demonstra a presença de defeitos 

O teste de software pode mostrar que existem defeitos no software, mas não pode 

comprovar que eles não existem. Testar diminui a probabilidade que os defeitos se 

mantenham no software, porém, mesmo que nenhum defeito seja encontrado, isto 

não prova que o sistema esteja totalmente correto. 

 

PRINCÍPIO 2 – Teste exaustivo é impossível 

É certo que testar todas as combinações de entradas e pré-condições de um 

software não é viável, pois seria gasto um tempo que pode tender ao infinito para 

poder concluir a execução de todos estes casos de testes. Ao invés de testes 

exaustivos, utiliza-se riscos e priorização para focar os esforços das atividades de 

teste, tanto na construção dos casos de teste, quanto na execução dos mesmos. 

 

PRINCÍPIO 3 – Teste antecipado 

Quanto antes as atividades de testes forem iniciadas melhor. Estas atividades 

devem ser focadas em objetivos muito bem definidos. Planejar e executar os testes 

antecipadamente, faz com que mais cedo os defeitos sejam encontrados e suas 

correções sejam mais simples e menos custosas para a organização. 
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PRINCÍPIO 4 – Agrupamento de defeitos 

A maioria dos defeitos de um software que são descobertos durante a atividade de 

testes está contida em um pequeno número de módulos do software. Isso mostra 

que se faz necessário ter uma maior atenção a analisar ao redor da área que um 

defeito tenha sido encontrado no software, de maneira a focar os testes seguintes 

nesta área. 

 

PRINCÍPIO 5 – Paradoxo do Pesticida 

Se um caso de teste ou um conjunto de casos de teste for executado várias vezes, 

estes não irão encontrar nenhum novo defeito no software. De maneira a superar 

este “paradoxo do pesticida”, os casos de teste precisam ser atualizados com 

frequência, e um conjunto novo de casos de testes precisa ser criado a cada novo 

ciclo para ampliar a probabilidade de novos erros serem encontrados. 

 

PRINCÍPIO 6 – Teste depende do contexto 

Teste é feito de forma diferente conforme o contexto. Um software de segurança 

crítica (software cujos defeitos podem colocar vidas em risco) é testado de forma 

diferente de um software de comércio eletrônico. Para cada contexto, uma maneira 

de testar deve ser planejada e executada. 

 

PRINCÍPIO 7 – A ilusão da ausência de erros 

Não adianta encontrar e corrigir defeitos em um software se este não pode ser 

usado e não atende aos requisitos, desejos, expectativas e necessidades dos 

usuários. Verificar este atendimento também é parte das atividades de qualidade de 

software. 

 

 Todas as organizações que testam software devem conhecer, analisar e 

praticar os princípios acima citados, pois são marcos cruciais para o sucesso ou 

fracasso das atividades de teste. 

 Como se pode perceber, estes princípios são muito interessantes e 

importantes para qualquer organização que deseja ter sucesso em suas atividades 

de teste de software, bem como garantir uma boa qualidade em seus projetos e 

produtos. 
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2.2. Fases do Teste de Software 

Existem várias etapas importantes nas atividades de teste, que muitas vezes não se 

tornam visíveis, mas são essenciais para o sucesso dos testes como um todo, são 

elas: Planejamento e Controle do Teste, Análise e Projeto de Teste, Implementação 

e Execução de Teste, Avaliação do Critério de Saída e Reportando os Resultados e 

Atividades de Fechamento do Teste (GLOSSÁRIO, 2007; BASE, 2007). 

Esta seção visa explicar um pouco de cada uma destas atividades, bem como 

a sua importância para as atividades de teste como um todo. 

 

Planejamento e Controle do Teste 

Planejar Testes é o ato de identificar os objetivos e metas; identificar todos os 

produtos que serão entregues nas atividades de teste; identificar a estratégia de 

alocação de recursos; definir qual o escopo que será testado; descrever qual a 

abordagem e as técnicas que serão utilizadas; e definir como será feito o controle e 

acompanhamento das atividades. A atividade de Controle do Teste é uma atividade 

constante dentro do ciclo de testes que é feita de forma a acompanhar o atual 

progresso, e comparar com o planejado, envolve também a tomada de decisões ao 

longo do projeto, de forma que o objetivo seja atingido. 

 

Análise e Projeto de Teste 

Analisar e projetar testes é quando os objetivos são transformados em casos de 

teste tangíveis. O objetivo desta fase é revisar e avaliar a testabilidade de cada um 

dos requisitos, que irão servir para a construção dos casos de teste, bem como para 

a identificação e priorização de áreas do sistema que serão verificados pelos casos 

de teste. 

 

Implementação e Execução de Teste 

É a atividade em que os casos de teste são combinados para formar suítes de teste, 

ao serem colocados em uma ordem executável, o ambiente é preparado e então os 

testes são executados. Durante a execução, os resultados encontrados são 
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comparados com os resultados esperados, e então, as diferenças são possíveis 

erros que serão analisados e caso confirmados, serão reportados para correção. 

 

Avaliação do Critério de Saída e Reportando Resultados 

Esta fase visa avaliar os resultados parciais do teste, segundo critérios definidos no 

planejamento dos testes, e verificar se o objetivo do teste já foi atingido e se, 

portanto, os testes podem ser encerrados. Após a finalização, um relatório que 

reporta os resultados para todos os envolvidos é elaborado e compartilhado. 

 

Atividades de Fechamento do Teste 

Esta última fase tem como objetivo, coletar todos os dados dos testes após a 

finalização e checar se todos os documentos planejados para serem entregues 

foram de fato enviados. Todos os artefatos devem ser armazenados, bem como o 

ambiente e toda a infraestrutura utilizada nos testes, para eventual necessidade de 

reuso posterior, e para análise de lições aprendidas para outros projetos. 

 

 

2.3. Níveis de Teste 

Um nível de Teste é um grupo de atividades organizadas e gerenciadas de forma 

conjunta e que está inteiramente ligado às responsabilidades do projeto 

(GLOSSÁRIO, 2007). 

 Nesta seção, será apresentado o V-model, um modelo de ciclo de testes que 

permite que as atividades de teste comecem desde o início do ciclo de 

desenvolvimento ao invés de ficarem para o final, como foi anteriormente proposto 

no modelo Waterfall (GRAHAM et al., 2007). 

 Além da explicação sobre o V-model, serão também explicados cada um dos 

níveis de teste existentes, seus objetivos e metas associadas. 

 

 

2.3.1. V-model 

O desenvolvimento do V-model foi feito para corrigir os problemas existentes no 

modelo Waterfall, que é um modelo de desenvolvimento no qual cada uma das 

atividades só pode acontecer quando a atividade anterior tiver sido concluída, 
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fazendo com que, algumas atividades importantes sejam deixadas para o final. No 

modelo Waterfall o teste é apenas iniciado após o software ter sido desenvolvido, 

este foi o primeiro problema resolvido no V-model, onde a atividade de teste 

acompanha as atividades de desenvolvimento, cada etapa do ciclo de 

desenvolvimento tem uma atividade de teste correspondente, como pode ser visto 

na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 V-Model 

 

Fonte: Craig e Jaskiel (2002) 

 

Esta forma de testar é bastante interessante e a melhor, pois permite que a 

atividade de teste não fique para o final do ciclo, mas sim, seja realizada ao longo do 

ciclo de desenvolvimento, podendo antecipar a descoberta de defeitos, aumentando 

antecipadamente a qualidade do software e diminuindo os custos do projeto. O V-

Model mostrado na Figura 2.1 faz com que para cada atividade do desenvolvimento 

existe um nível de teste correspondente. 

 Na seção seguinte, cada nível de teste do V-Model será explicado: Teste de 

Unidade, Teste de Integração, Teste de Sistema e Teste de Aceitação. 
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2.3.2. Níveis de Teste do V-Model 

De acordo com a Figura 2.1, quatro níveis de teste compõem o V-Model, que são 

planejados para que sejam executados em paralelo com uma respectiva atividade 

do desenvolvimento do software (CRAIG; JASKIEL, 2002), e são descritos a seguir: 

 

Teste de Unidade 

Podemos considerar unidades/componentes de um software, como sendo cada um 

dos módulos que compõem o sistema. A medida que a implementação vai sendo 

realizada, é possível testar cada um dos componentes do sistema, construindo e 

executando os testes, de forma a validar isoladamente, cada um dos componentes 

construídos. 

 

Teste de Integração 

Testes de integração ocorrem após a construção dos componentes, em que os 

mesmos vão sendo integrados. A interface entre os componentes integrados é uma 

fonte de defeitos em potencial, por isso, é importante realizar testes nestas áreas. É 

neste momento que testes específicos que envolvem mais de um componente são 

construídos e executados. 

 

Teste de Sistema 

A partir dos requisitos do sistema, faz-se necessário testar para verificar se o 

comportamento do software está conforme com o esperado. Este nível de teste é 

muito importante, pois é o momento em que realmente se verifica se as 

funcionalidades estão corretamente implementadas e se os requisitos não funcionais 

estão sendo atendidos. 

 

Teste de Aceitação 

Geralmente, o teste de aceitação é realizado pelo cliente que solicitou o 

desenvolvimento do sistema, de forma a verificar se o mesmo já está pronto para ser 

implantado em produção, a partir do que havia sido requisitado. O objetivo do teste 

de aceite é estabelecer confiança no sistema e não encontrar defeitos no software. 

Encontrar defeitos neste momento, torna a correção muito mais custosa.  
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2.4. Técnicas de Teste 

Conforme visto no segundo princípio de teste de software, teste exaustivo é 

impossível, por isso é interessante utilizar técnicas de teste. Técnicas de teste são 

importantes para que se tenha uma estratégia de criação de casos de teste, a partir 

de um método proposto. Existem dois tipos de técnicas: caixa-preta e caixa-branca. 

Técnicas de teste caixa-preta testam as funcionalidades do sistema, sem que a 

equipe de testes conheça o código do software. Já as técnicas de teste caixa-branca 

são estreitamente ligadas ao código-fonte do sistema.  

 Existem várias técnicas de teste (COPELAND, 2004), porém como o foco 

deste trabalho não é influenciado pelas técnicas de teste, apenas uma breve 

explicação de técnicas caixa-preta e caixa-branca será dada. 

 

 

2.4.1. Técnicas Caixa-Preta  

Testes caixa-preta analisa algum aspecto fundamental do software, sem se 

preocupar com a estrutura lógica do código do sistema. Um teste caixa-preta se 

refere a testes que são conduzidos baseados unicamente, nos requisitos do 

software. 

 Ao utilizar técnicas de teste caixa-preta, não interessa para o testador, como 

foi realizada a implementação, qual linguagem foi utilizada, quais os caminhos 

internos percorridos, nem a estrutura de dados utilizada, como pode ser visto na 

Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 Teste Caixa-Preta 

 

Fonte: Copeland (2004) 

 

No teste caixa preta o software é realmente uma caixa-preta em que o 

testador vai informar um conjunto de entradas para uma determinada funcionalidade 

e ele espera uma determinada saída, que ele já sabe qual deverá ser. Não importa 
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para o testador, como se chegou neste valor de saída, mas sim que está conforme 

esperado. 

 As técnicas existentes de teste caixa-preta são (COPELAND, 2004):  

 Classe de Equivalência, divide os possíveis valores de entrada em 

classes, de forma que, se um dos valores de cada classe for testado, 

tem-se a garantia de que os outros valores daquela classe irão gerar 

os mesmos resultados. Isto diminui o número de testes necessários, 

uma vez que basta que um teste para cada classe seja construído;  

 Valor Limite, testa as fronteiras, os limites, que são os pontos de 

potenciais problemas em um software. Testar o limite máximo, o limite 

mínimo, um pouco abaixo e um pouco acima do limite, garante que 

esta área está funcionando corretamente;  

 Tabela de Decisão, pode ser utilizada quando existem regras de 

negócio complexas, em que várias combinações diferentes podem 

gerar resultados diferentes. Isto garante que nenhuma combinação 

seja esquecida, e com esta visibilidade, os testes possam ser 

construídos corretamente;  

 Pairwise, mediante a especificação de vários itens que precisam ser 

testados de forma combinada, o pairwise faz a junção de pares 

combinando todas as entradas informadas, e então o Engenheiro de 

Testes deve remover as combinações que não fazem sentido para a 

sua regra de negócio e só testar as demais. Esta é mais uma técnica 

que evita a construção de casos de teste desnecessários, bem como 

evita que combinações importantes deixem de ser testadas;  

 Transição de Estados, esta técnica documenta que a partir de um 

determinado estado atual e acontecendo um certo evento, o sistema 

responde de uma forma específica, indo para um determinado estado. 

É mais uma técnica que visa facilitar o entendimento do sistema e a 

visualização de todos os estados que o sistema pode se encontrar e 

como atingi-los;  

 Análise de Domínio, identifica testes eficientes quando se necessita 

testar múltiplas variáveis que devam ser testadas juntas;  



 33 

 

 

 Casos de Uso, que cria casos de teste baseados nos requisitos do 

sistema e na visão dos usuários, são “histórias” de fluxos reais do 

negócio que são testadas. 

 

 

2.4.2. Técnicas Caixa-Branca 

Testes caixa-branca se baseiam em examinar rigorosamente o detalhe do 

procedimento de como o software funciona internamente. Caminhos lógicos internos 

ao software e colaborações entre componentes são testados, definindo-se casos de 

testes que exercitam conjuntos específicos de condições e/ou ciclos. 

 Para realizar este tipo de testes, o testador deve conhecer a estrutura interna 

do software, a forma como foi implementada e seus fluxos, como pode ser visto na 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Teste Caixa-Branca 

 

Fonte: Copeland (2004) 

 

Ao introduzir uma determinada entrada para o sistema, o testador não sabe 

apenas qual saída ele irá produzir, mas também, sabe exatamente qual o fluxo que 

esta entrada irá percorrer dentro do software e quais áreas serão exercitadas. A 

desvantagem destas técnicas é que o testador tende a querer testar todos os fluxos 

e caminhos, o que é um grande problema pois possivelmente, não haverá tempo 

disponível para realizar esta atividade. Como dito anteriormente, testar um software 

exaustivamente é praticamente impossível. 

 Algumas das técnicas existentes de teste caixa-branca são:  

 Fluxo de Controle, que identifica todos os caminhos existentes em um 

módulo de um código e então cria e executa testes para eles;  
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 Fluxo de Dados, que testa os valores produzidos pelas computações 

internas do software, pois não se poderia sentir-se confiante num 

sistema sem ter executado cada instrução do mesmo. 

 

 

2.5. Métricas de Software 

Várias pesquisas recentes estão demonstrando a eficácia da utilização de métricas 

de software como fontes eficazes para modelos de previsão de módulos de software 

defeituosos.  

Em 1976, McCabe criou as Métricas de McCabe (MCCABE, 1976), que 

permitem ter uma visibilidade sobre a confiabilidade e a manutenabilidade de um 

determinado módulo de um software. Pressman (2005) diz que estas métricas 

fornecem informações bastante interessantes para a etapa de testes e manutenção 

de um software, que podem achar áreas que tem grande probabilidade de possuir 

defeitos.  

Já em 1977, Halstead desenvolveu algumas métricas  (HALSTEAD, 1977) 

que envolvem informações de software e estudos na área de psicologia (LAIRD; 

BRENNAN, 2006; FENTON; PFLEEGER,1998). Na Tabela 2.1, pode ser visto um 

resumo de cada uma das métricas.  

 

Tabela 2.1 Métricas utilizadas neste trabalho 

Tipo de Métrica Métrica Definição 

McCabe v(G) Complexidade 

Ciclomática 

 ev(G) Complexidade Essencial 

 iv(G) Complexidade de Projeto 

Tamanho de Código LOCodeExecutable Linhas de Código 

Executáveis 

 LOComment Linhas de Comentários 

 LOBlank Linhas em Branco 

 LOCodeAndComment Linhas de Códigos e 

Comentários 
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 µ1 Operadores Únicos 

 µ2 Operandos Únicos 

 N1 Total de Operadores 

 N2 Total de Operandos 

 Branch Count Contagem de Branches 

Halstead N Tamanho 

 V Volume 

 L Nível do Programa 

 D Nível de Dificuldade 

 I  Conteúdo Inteligente 

 E Esforço para Gerar o 

Programa 

 B Estimativa de Erro 

 T Tempo de Programação 

Derivadas LOCExecutableTotal Total de Linhas de Código 

Executáveis 

 LOCTotal Número Total de Linhas 

 CyclomaticDensity Densidade Ciclomática 

 DesignDensity Densidade de Projeto 

 EssentialDensity Densidade Essencial 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Nas subseções 2.5.1 serão apresentadas as Métricas de McCabe; na 

subseção 2.5.2, as Métricas de Tamanho de Código; na subseção 2.5.3 as Métricas 

de Halstead; e a subseção 2.5.4, apresenta Métricas Derivadas das métricas de 

McCabe e de tamanho de código. 
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2.5.1. Métricas de McCabe 

As métricas de McCabe foram criadas a partir da teoria dos grafos (BERGE; 1976), 

em que grafos são constituídos por nós e arcos, sendo os arcos responsáveis por 

ligarem os nós entre si. Podemos definir os nós como sendo blocos de código e os 

arcos como o fluxo de execução de um bloco de código a outro. As métricas de 

McCabe são: Complexidade Ciclomática, Complexidade Essencial e Complexidade 

de Projeto. 

A Complexidade Ciclomática criada por McCabe tem como objetivo 

contabilizar a quantidade de fluxos básicos de execução de um determinado módulo 

de software. Este valor é considerado para auxiliar a confiabilidade, testabilidade e 

gerenciabilidade de um módulo, bem como é um valor interessante para indicar o 

número de testes recomendados para testar um determinado módulo. Para calcular 

a Complexidade Ciclomática, temos a Equação 1, onde n representa a quantidade 

de nós e m representa a quantidade de arcos que os interligam. 

 

 V(G) = m + n + 2  ( 1) 

 

De acordo com Watson e Mccabe (1996), o valor da complexidade 

ciclomática ajuda a indicar o risco de um módulo do software, o que ajuda a guiar as 

atividades de teste deste módulo. A Tabela 2.2 indica a complexidade do método e o 

risco que ele tem para o projeto. 

 

Tabela 2.2 Avaliação de Risco pela Complexidade Ciclomática 

Complexidade Ciclomática Avaliação de Risco 

1-10 Método simples, sem muito risco 

11-20 Método medianamente complexo, com 

risco moderado 

21-50 Métodos complexos, com risco alto 

51 ou mais Métodos instáveis de risco altíssimo 

Fonte: Watson e Mccabe (1996) 

 

A Complexidade Essencial é utilizada para analisar a estruturação de um 

módulo, ou seja, é uma medida para implementações de software não estruturadas. 
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Com um código não estruturado, um maior esforço para a compreensão do código é 

necessário, bem como, aumenta o esforço da equipe de testes para atingir o nível 

de confiança essencial para aquele determinado módulo de software (MCCABE; 

1976). 

Para calcular a Complexidade Essencial, devemos utilizar a Equação 2, onde 

m representa a quantidade de primitivas que podem ser retiradas do código do 

módulo em questão. Consideramos primitivas na programação estruturada como 

sendo sequência, seleção (if ou switch-case) e iteração (while ou do-while). 

 

 ev(G) = v(G) - m  ( 2) 

 

Complexidade de Projeto determina o grau de complexidade de integração 

entre módulos. A partir da teoria dos grafos, dado um grafo G de um módulo, a 

complexidade de projeto irá analisar como a estrutura do módulo G irá se relacionar 

com a estrutura de outros módulos. 

Para calcular a Complexidade de Projeto de um módulo com estrutura G, 

deve-se retirar todas as primitivas que não se interligam com outros módulos, 

resultando numa estrutura G’. A partir da Equação 3 é possível calcular a 

Complexidade de Projeto, que é a Complexidade Ciclomática de G’. 

 

 iv(G) = v(G’)  ( 3) 

 

 

2.5.2. Métricas de Tamanho de Código 

Uma das formas mais básicas de se verificar o tamanho de um código é através da 

contagem das linhas de código daquele módulo do software. A facilidade para 

contabilizar estas métricas é enorme, visto que não se faz necessário executar o 

software para obter estes dados. Existem várias formas de contabilizar a métrica de 

tamanho de código, e algumas delas serão consideradas nesta dissertação. 

O número de linhas de código executáveis (LOCodeExecutable), o número de 

linhas de comentários (LOComment), o número de linhas que contém conjuntamente 

código executável e comentários (LOCodeAndComment), linhas de código em 

branco (LOBlank).  
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Além destas métricas de números de linhas, algumas trabalham com a 

contabilização do número de operadores e operandos do código. Variáveis, 

constantes e chamadas de funções são considerados operandos, já os operadores 

são um conjunto de símbolos que junto com os operandos, realizam as operações 

do código. Quatro são as métricas baseadas em operadores e operandos: (1) 

quantidade de operadores únicos (µ1), quantidade de operandos únicos (µ2), 

quantidade total de operadores (N1) e quantidade total de operandos (N2). 

Por fim, a métrica contagem de branchs (BranchCount) indica a quantidade 

de caminhos que saem dos pontos de decisão do código. Cada caminho indica um 

branch e quanto mais branchs existirem naquele módulo do software, mais esforço 

da equipe de testes se faz necessário. 

 

 

2.5.3. Métricas de Halstead 

As métricas de Halstead consideram operandos e operadores como importantes 

para definição da qualidade do código. Operandos são variáveis e constantes 

presentes no código-fonte e operadores são operadores aritméticos, operadores 

lógicos, parênteses, vírgulas, etc. (LAIRD; BRENNAN, 2006) Para Halstead, as 

primitivas bases para cálculo de suas métricas são: o total de operadores utilizados 

no código (N1), o total de operandos utilizados no código (N2), a quantidade de 

operadores únicos contida no código (µ1), a quantidade de operandos únicos contida 

no código (µ2). 

Para calcular o tamanho de um módulo do software (N), pode-se utilizar a 

Equação 4, onde N1 é o total de operadores daquele módulo e N2 o total de 

operandos utilizados naquele módulo. (PRESSMAN, 2005) 

 

 N = N1 + N2  ( 4) 

 

Quanto maior o valor de N, maior é a complexidade, a dificuldade para 

entender o módulo e o esforço para manutenção do código. 

Para calcular o volume de um módulo do software (V), utiliza-se a Equação 5. 

Segundo Fenton e Pfleeger (1998), o volume do módulo de um software refere-se ao 

número de “operações mentais” necessárias para construir aquele módulo. Em 
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virtude de cada linguagem de programação possuir um conjunto de operadores 

variável, o volume de um módulo vai variar de acordo com a linguagem de 

programação utilizada no projeto. 

 

 V = (N1 + N2) log 2 (µ1 + µ2)  ( 5) 

 

Halstead criou também a métrica conhecida como nível de dificuldade (D), 

com o resultado, é possível analisar se um módulo teria maior probabilidade em 

possuir falhas ou não. Para calcular o nível de dificuldade de um módulo, utiliza-se a 

Equação 6. Percebe-se, portanto, que o nível de dificuldade de um módulo de 

software é proporcional a quantidade de operadores únicos (µ1) e proporcional à 

razão entre o número total de operandos (N2) e o número de operandos únicos (µ2). 

 

 

 

 ( 6) 

 

Uma outra métrica criada por Halstead é o nível do programa (L) que é 

calculada como o inverso do nível de dificuldade (FENTON; PFLEEGER, 1998) e 

pode ser visto na Equação 7.  

 

 

 

 ( 7) 

 

Halstead criou também a métrica Volume Potencial, mais conhecida como 

Conteúdo Inteligente (I), que representa o volume mínimo que um dado módulo de 

software pode assumir. Para calcular I, Halstead criou a Equação 8. 

 

 I = L x V  ( 8) 
 
Halstead através da Equação 9, criou mais uma métrica chamada Esforço (E), 

que expressa a quantidade de esforço necessária para construir um determinado 

módulo de software. O esforço é medido em “unidades mentais”, ou seja, o que seria 

necessário para se entender aquele determinado módulo de software. 
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 ( 9) 

 
 

A métrica Estimativa de Erro (B) também está relacionada a complexidade do 

código, estimando a quantidade de erros que um módulo de software deve conter. 

Para calcular esta métrica, a Equação 10 foi criada por Halstead. 

 

 

 ( 10) 

 
 

Por fim, Tempo de Programação (T) é uma métrica que calcula o tempo que 

se levará para construir um módulo de software. Para calcular esta métrica, utiliza-se 

a Equação 11, onde 18 é o valor de operações por segundo que segundo Halstead, 

a mente humana é capaz de realizar. 

 

 

 

 ( 11) 

 
 

2.5.4. Métricas Derivadas 

Utilizando as métricas de McCabe e de tamanho de software, muitas métricas 

derivadas podem ser extraídas. Para fins deste trabalho, utilizaremos algumas delas: 

CyclomaticDensity, DesignDensity e EssentialDensity. 

Para o cálculo destas métricas, duas outras métricas que consolidam algumas 

métricas de tamanho de código são necessárias: o total de linhas executáveis do 

módulo (LOCExecutableTotal) e o total de linhas do módulo (LOCTotal). A Equação 

12 mostra como calcular LOCExecutableTotal e a Equação 13, LOCTotal. 

 

 LOCExecutableTotal = LOCodeExecutable + 

LOCodeAndComment 

 ( 12) 

 

 LOCTotal = LOCodeExecutable + LOComment + 

LOCodeAndComment + LOBlank 

 ( 13) 
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 Com as métricas de McCabe, mais três métricas podem ser derivadas: 

densidade Ciclomática (CyclomaticDensity), densidade de projeto (DesignDensity) e 

densidade essencial (EssentialDensity). Para o cálculo das três métricas, as 

Equações 14, 15 e 16 foram criadas. 

 

 
 

 ( 14) 

 

 

 

 ( 15) 

 

 

 

 

 ( 16) 
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3  Métodos para Detecção de Módulos de Software 

Defeituosos 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os algoritmos de classificação utilizados 

na comparação da abordagem não supervisionada com a abordagem semi-

supervisionada, de modo a analisar um mecanismo viável para detecção de módulos 

de software propensos a falhas.  

Para a abordagem não supervisionada, utilizou-se quatro algoritmos 

baseados em detecção de anomalias: kNN Global Anomaly Score (RAMASWAMY; 

RASTOGI; SHIM, 2000), Local Outlier Factor – LOF (BREUNIG et al., 2000), 

Influenced Outlierness – INFLO (JIN et al., 2006) e Local Density Cluster-Based 

Outlier Factor – LDCOF (AMER; GOLDSTEIN, 2012). Para a abordagem semi-

supervisionada, utilizou-se dois algoritmos como base para o processo que utiliza 

Self-Training como metodologia de treinamento: o primeiro Naive Bayes e o segundo 

AutoMLP.  

Para a realização dos experimentos propostos nesta dissertação, utilizou-se a 

versão 6.4.000 da ferramenta de código livre, chamada RapidMiner (RAPIDMINER, 

2009), uma das ferramentas mais utilizadas tanto em ambientes comerciais, quanto 

em atividades de ensino e pesquisa. RapidMiner fornece um ambiente integrado 

para mineração de dados, aprendizagem de máquina, mineração de texto, análise 

preditiva e análise de negócios. 

Inicialmente chamada de Yale, esta ferramenta foi criada pela Unidade de 

Inteligência Artificial da Universidade de Dortmund (Alemanha), que lançou a 

primeira versão em 2002. Desenvolvida na linguagem Java, a primeira versão da 

RapidMiner em código livre foi disponibilizada em 2004, sob a Licença Pública Geral 

(General Public License – GPL) e em 2009, foi disponibilizada no SourceForge. 

Muitos desenvolvedores puderam, desde então, desenvolver extensões para 

incorporar à ferramenta, que é uma das vantagens da ferramenta. 

Uma das grandes vantagens da RapidMiner é permitir que algoritmos sejam 

aplicados a bases de dados através de uma interface gráfica simples e intuitiva. O 

RapidMiner oferece mais de 1500 algoritmos, processos, operadores para pré-

processamento, operadores para pós-processamento e visualização de dados.  
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(MIERSWA et al., 2006). Uma outra vantagem da utilização desta ferramenta é que 

não é necessário programar para utilizá-la, porém permite a programação para fins 

específicos. O RapidMiner é um sistema portável, pois está disponível para todos os 

sistemas operacionais, fazendo com que você pode ter várias instâncias da 

ferramenta, seja em casa ou no escritório 

O funcionamento da RapidMiner se dá a partir da combinação de operadores 

que deverão ser escolhidos e adicionados manualmente. Ao adicionar um operador 

em um processo, deve-se preencher os parâmetros existentes para aquele 

operador.  

Os operadores disponíveis na ferramenta são divididos em nove classes:  

 Controle de Processos: Operadores que controlam o fluxo do processo 

como loops e condicionais; 

 Utilidade: Operadores auxiliares, como o Subprocess, que agrupa 

subprocessos. Também contém operadores como macros e para 

geração de logs; 

 Acesso de Repositório: Operadores para ler e escrever dados do 

repositório; 

 Importar: Operadores para ler dados e objetos de fontes externas 

(arquivos, banco de dados, etc); 

 Exportar: Operadores para escrever dados e objetos de fontes 

externas (arquivos, banco de dados, etc); 

 Transformação de Dados: Operadores para transformação de dados e 

meta-dados se encontram neste grupo de processos; 

 Modelagem: Operadores que executam algoritmos de classificação, 

regressão, clustering, métodos para associação de regras, análise de 

correlação e similaridade, além de operadores para aplicar os modelos 

gerados em dados; 

 Avaliação: Operadores para computar a qualidade de um modelo para 

novos dados, como validação cruzada e bootstrapping; 

 Conectores: Operadores que permitem a conexão com serviços 

externos como Dropbox, Twitter e Amazon. 

Após a montagem do processo, pode-se executá-lo e posteriormente, conferir 

os resultados gerados, através da ferramenta. RapidMiner tem demonstrado ser 
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uma ferramenta muito completa e excelente para tarefas de aprendizagem de 

máquina e por isso foi escolhida para realização desta pesquisa. 

A seção 3.1 irá apresentar e detalhar os quatro algoritmos não 

supervisionados, incluindo um processo montado na ferramenta RapidMiner para 

cada um deles; a seção 3.2 apresentará o método de treinamento Self-Training, 

utilizado neste trabalho; os dois algoritmos bases; e um processo básico montado 

em RapidMiner que demonstra a forma de utilizar cada um dos dois algoritmos. 

 

 

3.1. Métodos Não Supervisionados 

Para utilização dos métodos não supervisionados de detecção de anomalias 

neste experimento, foi utilizada uma extensão do RapidMiner chamada Anomaly 

Detection que implementou alguns algoritmos (GOLDSTEIN, 2015), incluindo os 

quatro algoritmos que serão alvo de estudo neste trabalho e serão detalhados nas 

subseções 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4. 

Para um melhor entendimento dos processos que serão apresentados 

através da ferramenta RapidMiner, iremos explicar a notação utilizada pela 

ferramenta nesta Seção. Utilizando a Figura 3.1 como exemplo, ela por completo 

representa um “Processo”.  

Do lado esquerdo, existe um item nomeado de inp que representa uma 

“Entrada” para o processo; já do lado direito, existem itens nomeados de res que 

representam “Resultados” do processo.  

Os itens nomeados como Retrieve, K-NN Global Anomaly Score e Generate 

ROC, representam cada um, um “Operador”. Os operadores no RapidMiner são 

essenciais aos processos, pois os mesmos realizam operações desejadas por quem 

construiu o processo. Sem eles, não é possível criar um processo. Cada operador, 

pode ter do lado esquerdo, itens de entrada e do lado direito, itens de saída. Os 

itens de entrada são importantes para poder trazer informações que vão ser 

processadas pelo operador, e os itens de saída são importantes para poder levar 

informações do operador, após a finalização do processamento.  

Informações trafegam de operador em operador através das ligações entre 

eles. Saídas de um operador servirão de entradas para outro, de maneira lógica 

para atingir o objetivo do pesquisador. Cada uma das entradas e saídas de um 
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determinado operador representa uma informação esperada ou gerada, 

respectivamente. As ligações são importantes também para definir a ordem de 

execução do processo, porém, a mesma pode ser melhor organizada diretamente 

através de um ordenador existente na ferramenta, que é importante para processos 

longos que possuem partes em paralelo.  

A documentação da ferramenta (RAPIDMINER, 2009) explica de maneira 

detalhada, o que representa cada entrada e saída, cada parâmetro, e como montar 

processos. A seguir, os processos serão apresentados e detalhados, de maneira 

específica para cada algoritmo utilizado neste trabalho. 

 

 

3.1.1. k-NN Global Anomaly Score 

O algoritmo k-NN Global Anomaly Score (k-NNG) é um dos algoritmos mais 

simples de detecção de anomalias. Segundo Ramaswamy, Rastogi e Shim (2000), é 

possível detectar anomalias em software a partir do cálculo da distância de um 

elemento p ao seu k-th vizinho mais próximo. O resultado final do algoritmo k-NNG é 

uma lista com um top-n das anomalias encontradas. 

Para um dado elemento q ∈ D, q será considerado uma anomalia se existirem 

no máximo (k – 1) elementos q’ cujo k-distance(q’) > k-distance(q), ou seja, k-

distance(q) será calculada como a distância ao k-th vizinho mais próximo, sendo k-

distance(q) a distância d(q,o) entre q e o, desde que: 

 pelo menos k objetos o’ ∈ D \ {q}, onde d(q,o’) ≤ d(q,o) 

 no máximo (k-1) objetos o’ ∈ D \ {q}, onde d(q,o’) ≤ d(q,o) 

O algoritmo k-NN Global Anomaly Score teve sua implementação inserida na 

ferramenta RapidMiner através do trabalho de Goldstein (2015). De maneira a 

classificar módulos de software como defeituosos ou não, deve-se criar o processo 

no RapidMiner, utilizando os seguintes operadores disponíveis na ferramenta: 

 Retrieve: Este operador lê um objeto do repositório de dados. Com ele, 

é possível importar os dados da base que será alvo do experimento; 

 K-NN Global Anomaly Score: Este operador calcula o outlier score 

baseado no algoritmo k-vizinhos mais próximos, proposto em 

Ramaswamy, Rastogi e Shim (2000); 
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 Generate ROC: Este operador realiza uma avaliação baseada em ROC 

para operadores não supervisionados de detecção de anomalias. 

 

A Figura 3.1 ilustra um processo construído a partir da combinação dos 

operadores listados, para previsão de módulos de software defeituosos utilizando o 

algoritmo k-NN Global Anomaly Score.  

 

Figura 3.1 Processo baseado em k-NNG no RapidMiner 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

3.1.2. Local Outlier Factor (LOF)  

O algoritmo LOF é um dos algoritmos de detecção de anomalias baseado em 

densidade, tendo sido o primeiro entre os algoritmos de detecção de anomalias 

locais (BREUNIG et al., 2000). Este algoritmo retorna um score para cada registro 

que é baseado na densidade deste registro em relação à densidade de seus k-

vizinhos mais próximos. Quanto maior for este score, maior a probabilidade desta 

observação ser uma anomalia.  

O algoritmo LOF calcula as anomalias de maneira não supervisionada, ou 

seja, sem necessitar que eles estejam pré-classificados. Após a execução do 

algoritmo, a lista de anomalias é gerada e então, os dados são comparados com os 

grupos sugeridos pelo método de agrupamento utilizado. O algoritmo LOF 

geralmente é executado de forma rápida e é computacionalmente pouco custoso.  

Para executar o algoritmo Local Outlier Factor (LOF) pode-se seguir os 

passos abaixo: 
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 Para cada registo q, calcular a distância k-distance(q); 

 Calcular as distâncias de acessibilidade para cada registro q em 

relação ao registro p como na Equação 17, dado que d(q,p) é a 

distância euclidiana de q a p; 

 reach-distk(q,p)= max(d(q,p),k-distance(p))  ( 17) 

 Calcular densidade de acessibilidade local (lrd) de q como o inverso da 

média das distâncias de acessibilidade baseadas nos k-vizinhos mais 

próximos de q, como na Equação 18; 

 

 

 ( 18) 

 Calcular LOF para cada registo q como a razão entre a densidade de 

acessibilidade local (lrd) de q’s k-vizinhos mais próximos e a densidade 

de acessibilidade local do registo q. A Equação 19 demonstra este 

passo; 

 

 

 ( 19) 

Após calcular o LOF de um registro q, se o score for igual a 1, significa que q 

tem a mesma densidade de seus k vizinhos mais próximos. Caso seja menor que 1, 

q possui densidade maior que seus k vizinhos mais próximos. Para ambos os casos, 

q não é considerada uma anomalia. Porém, se o score tiver um valor alto, significa 

que q está numa área de baixa densidade em relação aos seus k vizinhos mais 

próximos, ou seja, quanto maior o valor do score, maior a probabilidade de q ser 

uma anomalia naquele conjunto de dados. 

O algoritmo LOF foi implementado na ferramenta RapidMiner por 

GOLDSTEIN (2015). Para classificar módulos de software como defeituosos ou não, 

é preciso montar o processo utilizando os seguintes operadores disponíveis no 

RapidMiner: 

 Retrieve: Este operador lê um objeto do repositório de dados. Com ele, 

é possível importar os dados da base que será alvo do experimento; 

 Local Outlier Factor (LOF): Este operador calcula o oulier score 

utilizando o algoritmo Local Outlier Factor, proposto em BREUNIG et 

al. (2000); 
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 Generate ROC: Este operador realiza uma avaliação baseada em ROC 

para operadores não supervisionados de detecção de anomalias. 

 

A Figura 3.2 ilustra um processo construído a partir da combinação dos 

operadores listados, para previsão de módulos de software defeituosos utilizando o 

algoritmo LOF.  

 

Figura 3.2 Processo baseado em LOF no RapidMiner 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

3.1.3. Influenced Outlierness (INFLO)  

Jin et al. (2006) apresentaram mais um método de detecção de anomalias 

chamado Influenced Outlierness (INFLO), que foi criado para resolver o problema 

com clusters com diferentes densidades e que estão situados bem próximos. 

A Figura 3.3 exibe um conjunto de dados em que podemos afirmar que o 

ponto p é uma anomalia local, dado k = 3, sendo k o número de vizinhos mais 

próximos a ser considerado. Isto pode ser percebido uma vez que p apresenta uma 

densidade menor em relação aos demais pontos no conjunto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Anomalia Local 
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Fonte: Jin et al. (2006) 

 

 Porém, na Figura 3.4 podemos observar a existência de dois clusters C1 e C2. 

Ambos são distintos, como pode ser percebido, visto que C2 tem um conjunto de 

dados mais disperso do que C1. Pode-se afirmar claramente, que os pontos q e r são 

de fato anomalias, porém, p que faz parte de C2, pode ser considerado uma 

anomalia, caso seja aplicado o método Local Outlier Factor (LOF), citado 

anteriormente. Isto pode ocorrer, visto que apesar de p e q possuirem a mesma 

densidade, q está situado mais próximo de C1, do que p. Além disso, se 

compararmos p e r, percebemos que a densidade de r é menor do que a de p, 

porém, a densidade média dos vizinhos de r será bem menor que a dos vizinhos de 

p. Com isto, se for utilizado o método LOF, há grandes possibilidades de p 

erroneamente ser considerado uma anomalia. Para resolver este problema  o 

método Influenced Outlierness (INFLO) foi criado. (JIN et al., 2006) 

 

Figura 3.4 Comparação das anomalias p, q, r 

 

Fonte: Jin et al. (2006) 
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O método INFLO além de levar em consideração os vizinhos mais próximos 

do ponto x em análise, considera também a quantidade de pontos que tem o ponto x 

em sua vizinhança. Isto é chamado de Vizinhança Reversa (Reverse Nearest 

Neighbors - RNN). 

Considerando que o cálculo da distância para os vizinhos mais próximos é o 

mesmo k-distance que foi apresentado para o LOF, o cálculo da vizinhança reversa 

(RNN) é dado pela Equação 20. 

 

 Nk(p) = {q | q ∈ D & p ∈ Nk(p)}  ( 20) 

 

 Analisando a mesma situação apresentada na Figura 3.4, porém, levando-se 

em conta os RNNs de p, temos então a Figura 3.5, onde é possível perceber que p 

possui dois RNNs, s e t. Assim como, podemos perceber que q não possui RNNs e 

também que r possui como único RNN, um outro ponto w anômalo. 

 

Figura 3.5 Considerando as RNNs de p 

 

Fonte: Jin et al. (2006) 

 

Combinando, portanto, os vizinhos mais próximos e a vizinhança reversa 

(RNN) de um dado p, podemos obter o espaço de influência, a qual chamamos de k-

influence space (ISk(p)) e é definido na Equação 21. 
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 ISk(p) = Nk(p) ∪ RNk(p)  ( 21) 

 

Na Equação 22, a densidade de p é calculada por: 

 

 

 

 ( 22) 

 Nas Equações 23 e 24, temos o cálculo de INFLO. 

 

 

 

 ( 23) 

          Onde, 

 

 

 ( 24) 

 

 A partir das Equações 21, 22, 23 e 24, inferimos que o valor de INFLO será 

obtido da análise comparativa da densidade média de todos os pontos existentes no 

espaço de influência do ponto p e a densidade de p. Então, podemos considerar p 

como anomalia quanto mais baixa for a sua densidade em relação a densidade dos 

demais pontos presentes em seu espaço de influência. Para elementos cujo valor de 

INFLO é próximo de 1, o algoritmo os classifica como normais, ou seja, não é uma 

anomalia. 

O algoritmo INFLO também foi implementado na ferramenta RapidMiner em 

Goldstein (2015). A montagem do processo para prever se os módulos de software 

são defeituosos, deve utilizar os seguintes operadores disponíveis no RapidMiner: 

 Retrieve: Este operador lê um objeto do repositório de dados. Com ele, 

é possível importar os dados da base que será alvo do experimento; 

 Influenced Outlierness (INFLO): Este operador calcula o outlier score 

utilizando o algoritmo Influenced Outlierness, proposto em (JIN; TUNG; 

et al., 2006); 
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 Generate ROC: Este operador realiza uma avaliação baseada em ROC 

para operadores não supervisionados de detecção de anomalias. 

A Figura 3.6 ilustra um processo construído a partir da combinação dos 

operadores listados, para previsão de módulos de software defeituosos utilizando o 

algoritmo INFLO.  

 

Figura 3.6 Processo baseado em INFLO no RapidMiner 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

3.1.4. Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF)   

Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF) é um método de 

detecção de anomalias baseada em clusterização. Clusterização é o processo de 

organizar elementos em grupos. Para realizar a classificação, faz-se necessário 

utilizar um algoritmo de clusterização, como por exemplo o k-means, para servir 

como entrada para que método de detecção de anomalias possa realizar seu 

trabalho. Este tipo de método leva em consideração que as anomalias podem estar 

em pequenos clusters, distantes do centroide ou que ainda não estejam atribuídos a 

nenhum cluster. O primeiro passo destes algoritmos de detecção de anomalias 

baseados em clusters é realizar uma classificação dos clusters oriundos do algoritmo 

de clusterização utilizado. Estes clusters são classificados em pequenos ou grandes. 

 O algoritmo Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF) foi criado 

para utilizar os princípios de densidade local. LDCOF foi definido como a distância 

para o cluster grande mais próximo, dividido pela distância média dos elementos 

daquele grande cluster, até o centro do cluster (AMER; GOLDSTEIN, 2012). Na 
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Figura 3.7, os clusters C1 e C3 são considerados cluster grandes, enquanto que C2 é 

considerado um cluster pequeno. Os pontos brancos são considerados o centro do 

cluster. 

 

Figura 3.7 Clusters grandes e pequenos 

 

Fonte: Amer e Goldstein (2012) 

 

 A lógica por trás deste algoritmo é que quando temos clusters pequenos que 

são considerados anômalos, os elementos destes clusters pequenos são atribuídos 

ao cluster grande mais próximo, que passa a se tornar sua vizinhança local, neste 

momento, o score é computado com relação a esta nova vizinhança. 

 Já que o algoritmo considera clusters pequenos como anomalias, um grande 

número de clusters colabora para a redução de falso-positivo. 

Para calcular o LDCOF, a Equação 25 indica como calcular a distância média 

dos elementos de um determinado grande cluster, até o centro do cluster. 

 

 

 

 ( 25) 

 

 O cálculo do LDCOF de um determinado elemento é dado pela Equação 26. 

 

 

 

 ( 26) 

 

Goldstein (2015) também implementou o algoritmo LDCOF na ferramenta 

RapidMiner. Para montar o processo e realizar a previsão de módulos de software 

defeituosos, precisa utilizar os seguintes operadores disponíveis no RapidMiner: 
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 Retrieve: Este operador lê um objeto do repositório de dados. Com ele, 

é possível importar os dados da base que será alvo do experimento; 

 K-Means Clustering: Este operador executa a clusterização de um 

conjunto de dados de entrada. Outros algoritmos de clusterização 

podem ser utilizados ao invés do k-means. Neste trabalho, o k-means 

foi o algoritmo utilizado. 

 Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF): Este operador 

calcula o outlier score utilizando o algoritmo Local Density Cluster-

Based Outlier Factor, proposto em Amer e Goldstein (2012); 

 Generate ROC: Este operador realiza uma avaliação baseada em ROC 

para operadores não supervisionados de detecção de anomalias. 

 

A Figura 3.8 ilustra um processo construído a partir da combinação dos 

operadores listados, para previsão de módulos de software defeituosos utilizando o 

algoritmo LDCOF.  

 

Figura 3.8 Processo baseado em LDCOF no RapidMiner 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

3.2. Métodos Semi-Supervisionados 

Um algoritmo semi-supervisionado é um misto entre uma abordagem 

supervisionada e não supervisionada. Como anteriormente mencionado, a escolha 

para se experimentar uma abordagem semi-supervisionada para detecção de 

módulos defeituosos vem do fato de que é praticamente inviável a utilização de uma 
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abordagem supervisionada, visto que se faz necessária a existência de um 

supervisor que rotule todos os dados antes da realização do treinamento. Caso 

apenas alguns dados possam ser rotulados, a abordagem semi-supervisionada se 

torna bastante interessante. 

Em Lu, Cukic e Culp (2014), uma redução da complexidade de tamanho das 

métricas de software é realizada como pré-processamento de um algoritmo semi-

supervisionado para previsão de defeitos. Este trabalho conclui que sua abordagem 

é melhor que o algoritmo Random Forest, o algoritmo supervisionado de melhor 

performance, quando apenas alguns poucos dados rotulados existem para 

treinamento. 

Seliya e Khoshgoftaar (2007) apresentaram um modelo de clustering semi-

supervisionado baseado em restrições para análise de qualidade de software de 

módulos de programas não rotulados. Os dados rotulados são obtidos a partir do 

conhecimento de experts. Este trabalho concluiu que esta abordagem supera os 

resultados de uma abordagem não supervisionada. 

Poucos são os estudos existentes que aplicam abordagem semi-

supervisionada para detecção de módulos de software defeituosos, por este motivo, 

esta área é bastante oportuna para pesquisas e experimentos. 

Self-training é a abordagem mais utilizada para algoritmos semi-

supervisionados. Também conhecida como self-teaching ou bootstrapping, surgiu 

nos anos 60 e 70 (CHAPELLE; SCHOLKOPF; ZIEN, 2006). Esta abordagem faz 

com que o classificador aprenda com ele mesmo, ou seja, com os dados 

classificados por ele próprio. A grande vantagem é para os casos em que existe 

apenas um pequeno número de dados rotulados, pois com estes dados é possível 

realizar o treinamento e classificar dados não rotulados. Os resultados utilizando 

self-training são bem positivos. 

De acordo com o algoritmo self-training (LI et al., 2008), dado um conjunto de 

dados rotulados R, e um conjunto de dados não rotulados N, o algoritmo irá treinar 

um classificador C com os dados rotulados R. Em seguida, os dados não rotulados 

N serão classificados pelo classificador C. Baseado em um nível de confiança, um 

conjunto de dados N’ é selecionado. São formados um novo conjunto de dados 

rotulados R = R + N’, e um novo conjunto de dados não rotulados N = N – N’. Este 

treinamento é repetido algumas vezes. Após X repetições, o modelo é avaliado 
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utilizando um conjunto de testes não rotulados, este é o momento em que há a 

previsão se o módulo é defeituoso ou não.  

 Uma visão geral deste processo é apresentada na Figura 3.9.  

 

Figura 3.9 Visão geral do self-training 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

O self-training foi utilizado em diversas aplicações práticas. Em Rosenberg, 

Hebert e Schneiderman (2005) foi utilizada numa abordagem para detectar objetos 

em imagens. Riloff, Wiebe e Wilson (2003) utilizaram self-training para detectar 

sentenças objetivas e subjetivas em frases. Um modelo de classificação de bugs em 

software utilizando self-training é proposto em Nigam et al. (2012). Em Hong, Lee e 

Lee (2014), self-training foi utilizado para realizar análise de sentimento em redes 

sociais, através do twitter, utilizou-se dados rotulados e não rotulados para detecção 

de emoções em postagens na rede social. 

Nesta dissertação, dois algoritmos de classificação foram escolhidos para 

serem alvo dos experimentos através da técnica self-training: o Naive Bayes e o 

AutoMLP, que serão detalhados nas subseções 3.2.1 e 3.2.2, respectivamente. 

Estes algoritmos foram escolhidos pois para fins de classificação, o Naive Bayes 

(JOHN; LANGLEY, 1995) é considerado um dos mais eficientes algoritmos ao rotular 

novas amostras, se considerada a precisão e o tempo de processamento. Já o 
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algoritmo AutoMLP foi escolhido por ter sido utilizado num grande número de 

problemas de classificação e descobriu-se que ele é bastante efetivo e robusto 

(BREUEL; SHAFAIT, 2010).  

 

 

3.2.1. Classificador Naive Bayes 

O classificador Naive Bayes é um dos mais utilizados e mais práticos métodos 

de aprendizagem de máquina (CHAKRABARTI, 2003). É um algoritmo utilizado na 

tarefa de classificação em aprendizado supervisionado, frequentemente chamado de 

classificador Bayes (MITCHELL, 1997). Ainda segundo Mitchell (1997), a 

performance do Naive Bayes em alguns domínios mostrou ser bastante similar ao 

aprendizado de rede neural e a árvore de decisão. 

O classificador Naive Bayes é considerado ingênuo, uma vez que assume 

que os atributos são condicionalmente independentes, ou seja, um atributo não 

influencia no outro. Apesar disso, Chakrabarti (2003) afirma que Naive Bayes reporta 

um excelente desempenho em diversas tarefas de classificação. 

A Figura 3.10 mostra esta natureza independente dos atributos, onde cada 

atributo A1, A2, A3 e A4, influencia o resultado da classe C, mas nenhum atributo 

exerce influência sobre outro. 

 

Figura 3.10 Modelo Naive Bayes 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

O algoritmo Naive Bayes (JOHN; LANGLEY, 1995) é baseado no Teorema de 

Bayes, formulado no século XVIII e representado na Equação 27. Ela é definida 
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como a probabilidade de A dado B, ou seja, dado um conjunto de elementos B, 

P(A|B) é a probabilidade de B estar em A (SEGARAM, 2007). 

 

 

 

 ( 27) 

 

P(B|A) é a probabilidade de se gerar uma instância de B dada a classe A. 

P(A) é a probabilidade de ocorrência da classe A e P(B) é probabilidade da 

ocorrência da instância B. Após sucessivas aplicações recursivas do teorema no 

numerador da Equação 27, podemos reescrevê-la como na Equação 28. 

 

 

 

 ( 28) 

 

A classificação realizada pelo Naive Bayes consiste em encontrar a 

probabilidade dos atributos em relação à classe, conforme Equação 29, que mostra 

a classe de maior probabilidade para o classificador Naive Bayes. 

 

 

 ( 29) 

 

O algoritmo Naive Bayes vem por padrão na instalação inicial da ferramenta 

RapidMiner (RAPIDMINER, 2009). Para classificar módulos de software como 

defeituosos ou não, é preciso montar o processo utilizando os seguintes operadores 

disponíveis no RapidMiner: 

 Retrieve: Este operador lê um objeto do repositório de dados. Com ele, 

é possível importar os dados da base que será alvo do experimento; 

 Naive Bayes: Este operador implementa o classificador Naive Bayes 

proposto em John e Langley (1995); 

 Apply Model: Este operador aplica num conjunto de dados, um modelo 

que foi anteriormente treinado. É neste passo que a previsão é 

realizada; 
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 Performance: Este operador é utilizado para avaliação de 

desempenho. Seu retorno é uma lista de valores de alguns critérios de 

desempenho.  

 

A Figura 3.11 ilustra um processo construído a partir da combinação dos 

operadores listados, para previsão de módulos de software defeituosos utilizando o 

algoritmo Naive Bayes. O operador Retrieve(1) lê os dados do conjunto de 

treinamento, já o operador Retrieve(2) lê os dados para o conjunto de teste, que é o 

conjunto sob o qual a previsão será realizada. 

 

Figura 3.11 Processo baseado em Naive Bayes no RapidMiner 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

3.2.2. Classificador AutoMLP 

Um dos problemas em se utilizar redes neurais é que os usuários ainda 

sentem dificuldades para descobrir o número de camadas escondidas e as taxas de 

aprendizado que fazem a rede funcionar melhor. Por outro lado, redes neurais MLP 

continuam sendo bastante utilizadas por serem classificadores poderosos, que 

quando treinados fazem os classificadores se tornarem mais compactos e rápidos, 

com bom desempenho de classificação, e com boa capacidade de generalização 

para grandes conjuntos de treinamento e grande número de classes. Um obstáculo 

ainda existente para o uso de redes neurais MLP é a necessidade de intervenção 

manual no processo de treinamento. 
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O algoritmo AutoMLP (BREUEL; SHAFAIT, 2010) atende tanto às taxas de 

aprendizagem quanto o ajuste das camadas escondidas durante a etapa de 

treinamento. A base do algoritmo combina algoritmos genéticos e otimização 

estocástica. Este algoritmo mantém uma junção de redes treinadas em paralelo com 

diferentes taxas de aprendizagem e de camadas escondidas. 

Depois de executar um determinado número de épocas, a taxa de erro é 

determinada em um conjunto de validação e o pior desempenho é substituído com 

cópias das melhores redes, modificadas para ter um número diferente de camadas 

escondidas e taxas de aprendizagem. O número de camadas escondidas e as taxas 

de aprendizagem são definidas de acordo com a distribuição de probabilidade 

derivadas das taxas de acerto e tamanho.  

O algoritmo AutoMLP vem por padrão na instalação inicial da ferramenta 

RapidMiner (RAPIDMINER, 2009). Montando o processo utilizando os operadores 

listados abaixo, que estão disponíveis no RapidMiner, é possível realizar a 

classificação de módulos de software defeituosos. 

 Retrieve: Este operador lê um objeto do repositório de dados. Com ele, 

é possível importar os dados da base que será alvo do experimento; 

 AutoMLP: Este operador implementa o classificador AutoMLP proposto 

em Breuel e Shafait (2010); 

 Apply Model: Este operador aplica num conjunto de dados, um modelo 

que foi anteriormente treinado. É neste passo que a previsão é 

realizada; 

 Performance: Este operador é utilizado para avaliação de 

desempenho. Seu retorno é uma lista de valores de alguns critérios de 

desempenho.  

 

A Figura 3.12 ilustra um processo construído a partir da combinação dos 

operadores listados, para previsão de módulos de software defeituosos utilizando o 

algoritmo AutoMLP. O operador Retrieve(1) lê os dados do conjunto de treinamento, 

já o operador Retrieve(2) lê os dados para o conjunto de teste, que é o conjunto sob 

o qual a previsão será realizada. 
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Figura 3.12 Processo baseado em AutoMLP no RapidMiner 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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4  Experimentos 

 

 

Este capítulo apresenta um conjunto de informações importantes para a 

análise dos resultados deste trabalho. Na Seção 4.1, algumas métricas para a 

avaliação dos classificadores apresentados no Capítulo 3 são discutidas, dentre elas 

destacamos a Probabilidade de Detecção (PD) e a Probabilidade de Alarme-Falso 

(PF). Na Seção 4.2, será apresentada a fundamentação das Curvas ROC, que 

utilizam PD e PF na sua construção, e através da Área sob a Curva (AUC) 

poderemos comparar o desempenho dos classificadores. 

Como não é possível determinar se um classificador é melhor que o outro, 

apenas observando os valores da AUC, a Seção 4.3 apresenta os Testes T-Student, 

que compara o desempenho de dois classificadores e determina se a diferença 

destes é significante ou não. Na Seção 4.4, apresentamos as sete bases de dados 

do PROMISE que são alvos deste estudo. Uma explicação sobre a metodologia de 

execução dos experimentos deste trabalho é descrita na Seção 4.5.  

 

 

4.1. Métricas de Avaliação dos Classificadores 

Em problemas de detecção de defeitos em software, os algoritmos classificam 

as instâncias em propenso à falha ou não. Existem quatro situações que podem 

ocorrer após a classificação: 

 Verdadeiro-Positivo (VP): Quando o classificador rotula o módulo como 

Propenso à Falha e o módulo realmente possui alguma falha; 

 Verdadeiro-Negativo (VN): Quando o classificador rotula o módulo 

como Não Propenso à Falha e o módulo realmente não possui falhas; 

 Falso-Negativo (FN): Quando o classificador rotula o módulo como Não 

Propenso à Falha, mas o módulo possui alguma falha; 

 Falso-Positivo (FP): Quando o classificador rotula o módulo como 

Propenso à Falha, mas o módulo não possui nenhuma falha. 

 

Após a classificação dos dados é possível gerar uma matriz de confusão que 

contempla as quatro situações acima citadas para o dado classificador. Esta matriz 
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de confusão é demonstrada na Figura 4.1 e irá pode ser utilizada para a extração de 

algumas métricas deste classificador. 

 

Figura 4.1 Matriz de Confusão de um classificador de módulos defeituosos 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A matriz de confusão permite a geração de algumas métricas derivadas, 

porém, para este trabalho apenas usaremos duas, a Probabilidade de Detecção 

(PD), que pode ser calculada pela Equação 30, e Probabilidade de Alarme-Falso 

(PF), que através da Equação 31 pode-se calcular seu valor. 

 

 

 

 ( 30) 

 

 

 

 ( 31) 

 

 A Probabilidade de Detecção (PD) indica a proporção de módulos que foram 

classificados como defeituosos e de fato, são. Já a Probabilidade de Alarme-Falso 

(PF) é a proporção de módulos que foram classificados como defeituosos, mas não 

são.  

 Nesta dissertação, estas duas métricas são utilizadas para a análise da Curva 

ROC, explicada na seção 4.2 a seguir. 
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4.2. Curvas ROC 

A curva ROC é uma forma de visualizar graficamente o desempenho de um 

classificador. Neste gráfico, a relação entre taxas de acerto e taxas de alarme-falso 

é exibida. As curvas ROC não levam em consideração a distribuição de classes e o 

custo dos erros ao avaliar o desempenho de um classificador (WITTEN; FRANK; 

HALL, 2011; FAWCETT, 2006). De maneira geral, a curva ROC pode ser expressa 

como a da Figura 4.2. No eixo X, temos a Probabilidade de Detecção (PD) e no eixo 

Y, temos a Probabilidade de Alarme-Falso (PF). 

 

Figura 4.2 Curva ROC padrão 

 

Fonte: Fawcett (2006) 

 

Pela Figura 4.2, podemos destacar os seguintes componentes da Curva 

ROC: 

 O ponto (PF=0, PD=1) pode ser considerado como o ponto ideal de 

uma Curva ROC. Neste ponto teríamos a situação que indica que 

todos os módulos defeituosos foram identificados pelo classificador e 

que nenhuma classificação foi realizada de forma incorreta. Quanto 

mais próximo do ponto (PF=0, PD=1), melhor a certeza da 

classificação de uma instância. Na Figura, 4.2, esta situação é 

representada por um ponto circular; 
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 Na Figura 4.2, podemos perceber também uma linha tracejada na 

diagonal que vai do ponto (PF=0, PD=0) ao ponto (PF=1, PD=1). Caso 

a Curva ROC esteja exatamente em cima desta linha, isto demonstra 

um fator de aleatoriedade na definição da classificação, ou seja, a 

chance do classificador indicar um rótulo certo é o mesmo que indicar o 

rótulo erroneamente. Nesta situação, temos que PD = PF. 

 A área pintada de cinza é chamada a área sob a curva (Area Under 

Curve – AUC) é uma forma de consolidar em apenas um valor, o 

desempenho de um classificador. Esta medida é uma forma bastante 

interessante de se comparar dois classificadores, pois aquele que 

possuir a maior AUC, pode ser considerado o melhor classificador. Em 

Fawcett (2006), afirma-se que o valor da AUC indica a probabilidade de 

uma instância da base de dados ser classificado da forma correta. 

 

O método das curvas ROC tem sido utilizado nos últimos anos para avaliar o 

desempenho de classificadores no trabalho de detecção de módulos de softwares 

defeituosos (MENZIES; STEFANO; CHAPMAN, 2003; MENZIES et al., 2003; 

MENZIES; STEFANO, 2004). A AUC vinha aos poucos, ganhando como a medida 

de avaliação de modelos em aprendizagem de máquina, e atualmente é a forma de 

avaliação mais utilizada em pesquisas da área. 

Para a realização da comparação entre classificadores nesta dissertação, a 

Área sobre a Curva (AUC) será utilizada como critério de avaliação.  

 

 

4.3. Teste T-Student 

Apenas observando os resultados AUC de dois classificadores, não é 

possível determinar se um é melhor que o outro. Para que se possa tirar conclusões 

eficazes em relação a diferença entre classificadores, serão utilizados testes de 

hipóteses. Para isto, podemos comparar o resultado destes classificadores utilizando 

o teste t de Student. 

O Teste-T foi criado por Wiliam Sealy Gosset (STUDENT, 1908), cujo 

pseudônimo era Student. É um teste de hipóteses que usa teorias estatísticas para 
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rejeitar ou não uma hipótese, desde que o objeto de teste esteja sob uma 

distribuição t de Student.  

Dado um conjunto de dados e dois algoritmos que devem ser comparados, 

deseja-se determinar qual dos dois algoritmos é mais adequado para ser utilizado. 

Para isso, é preciso definir o valor do atributo α que é o limite de probabilidade que 

determina se a direrença é significante ou não. Caso este teste de significância 

obtiver um valor menor que o definido em α, significa que a hipótese nula foi 

rejeitada.  

Após a execução do t-test, geralmente se marca em negrito quando o valor 

do teste gerou um valor menor que α, o que indica que existe uma diferença 

significativa entre os valores indicados. 

A ferramenta RapidMiner (RAPIDMINER, 2009), traz por padrão em sua 

instalação inicial, um operador chamado T-Test. Para determinar se um classificador 

é melhor que o outro, é preciso montar o processo utilizando os seguintes 

operadores disponíveis no RapidMiner: 

 Subprocess: Este operador adiciona um processo dentro de um 

processo. Para ser utilizado no T-Test, este operador retorna dois 

vetores de desempenho como saída; 

 T-Test: Este operador é utilizado para comparar dois vetores de 

desempenho através do teste t de Student, conforme descrito em 

Student (1908); 

 

A Figura 4.1 ilustra um processo construído a partir da combinação dos 

operadores listados, de maneira a comparar o resultado de dois classificados que 

estão definidos internos ao operador Subprocess.  

Para o correto funcionamento deste teste de hipóteses é preciso definir o 

valor do parâmetro alpha do operador T-Test. Este parâmetro define o valor limite 

que determina se uma diferença é considerada significativa ou não. Nos 

experimentos relizados neste trabalho, utilizaremos o valor padrão de 0.05 como 

limiar, que é o valor utilizado nas pesquisas da área. Caso o resultado do teste 

produza um valor superior ao limiar, isto significa que a hipótese nula foi confirmada, 

ou seja, não existe diferença significativa entre os dados comparados, caso o valor 

seja inferior, podemos concluir que a diferença entre os resultados são 

significativamente diferentes, ou seja, a hipótese foi rejeitada. 
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Figura 4.3 Comparação entre classificadores utilizando T-Test 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 

4.4. Bases de Dados do Promise Repository 

Para a realização deste trabalho, utilizamos os dados de sete projetos 

desenvolvidos pela NASA e disponibilizados no Repositório do PROMISE 

(PROMISE). Todos os projetos tiveram seus nomes modificados por questões de 

sigilo. As métricas compõem cada uma das bases de dados. O detalhamento destas 

métricas foi realizado no Capítulo 2. Cada um dos projetos que geraram as bases da 

NASA é detalhado abaixo: 

 CM1: Os dados são oriundos de um projeto para um instrumento 

científico. A linguagem de programação utilizada foi C e tem 

aproximadamente 20.000 linhas de código; 

 KC1: Esta base foi criada a partir de um CSCI (Computer Software 

Configuration Item) ligado a um grande sistema de aterramento. O 

projeto foi criado em C++ e possui aproximadamente 43.000 linhas de 

código; 

 KC3: De maneira a coletar, processar e transmitir metadados para 

satélites, este projeto foi desenvolvido em JAVA e possui 18.000 linhas 

de código; 

 MW1: Este sistema foi criado para um experimento relacionado a 

combustão em ambientes de gravidade zero. Este sistema tem 8.000 
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linhas de código e foi desenvolvido utilizando a linguagem de 

programação C; 

 PC1: Os dados desta base foram obtidos de um software de voo de um 

satélite orbital que não está mais em operação. Ele é composto por 

40.000 linhas de código em linguagem C; 

 PC3: Obtido de um sistema de voo de um satélite orbital que ainda 

está em operação. O sistema possui 40.000 linhas de código e foi 

escrito na linguagem C; 

 PC4: Também foi obtido a partir do software voo de um satélite orbital 

que está atualmente em operação. O software tem 36.000 linhas de 

código na linguagem C. 

 

A Tabela 4.1, apresenta um resumo das características de cada uma das 

bases da NASA utilizadas neste trabalho. Na Tabela, indica-se a quantidade de 

padrões disponíveis em cada base (quantidade de módulos disponíveis), o 

percentual de módulos defeituosos, e a linguagem utilizada para sua construção. 

 

Tabela 4.1 Bases de dados utilizadas durante os experimentos e algumas de suas características. 

Projeto Quantidade 

de Módulos 

Percentual de Módulos 

Defeituosos 

Linguagem 

CM1 505 9,50% C 

KC1 2107 15,42% C++ 

KC3 458 9,38% Java 

MW1 403 7,69% C 

PC1 1107 6,86% C 

PC3 1563 10,23% C 

PC4 1458 12,20% C 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A partir da Tabela 4.1, podemos observar que em todas as bases, temos um 

percentual muito pequeno de módulos de software defeituosos. Em relação a isto, 
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Guo et al. (2004) afirmam que em média, 20% dos módulos são responsáveis por 

80% dos defeitos em um software. 

Cada uma das bases possui diversos registros, cada um referente a um 

módulo diferente. Para cada módulo, existe um rótulo informando se o mesmo é 

defeituoso ou não. Este rótulo não traz informação sobre o tipo ou a severidade do 

defeito apenas se existe defeito ou não. 

 As bases de dados da NASA são bastante utilizadas para fins de análise de 

classificadores para o problema de módulos de software defeituosos e, por isso, este 

trabalho usa estas bases em seus experimentos. 

 

 

4.5. Metodologia de Execução dos Experimentos 

Nesta seção será apresentada a metodologia utilizada para a realização dos 

experimentos deste trabalho. 

Uma das principais preocupações na definição da metodologia foi garantir a 

validade do experimento. Para isto, será utilizado o método de validação cruzada 

(DUDA; HART; STORK, 2000), bastante conhecido e utilizado para experimentos na 

área de detecção de defeitos em software. A validação cruzada (cross-validation) 

realiza o particionamento dos dados de treinamento e testes de maneira disjunta 

conhecidos como folds. Cada fold pode ser gerado de maneira aleatória ou 

estratificada, em nosso experimento utilizamos a forma estratificada, que garante 

que a mesma proporção de instâncias de cada classe seja mantida na divisão dos 

folds.  

Utilizamos neste experimento, a quantidade de 10 folds, visto que esta é a 

quantidade utilizada pelos pesquisadores, na maioria dos experimentos com 

validação cruzada e que indica a melhor forma de obtermos uma classificação mais 

precisa. A validação cruzada permite que todos os dados sejam utilizados para 

realizar o treinamento do classificador, neste experimento, ao escolher o número de 

10 folds, significa dizer que o classificador será treinado 10 vezes, em cada vez, um 

fold diferente será utilizado para teste e os demais serão utilizados para treinamento, 

ou seja, o classificador será treinado dez vezes, na primeira vez o primeiro grupo 

será usado para teste e os outros nove serão usados para treinamento. Na segunda 
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vez, o segundo grupo será para teste e os outros nove serão para treinamento, e 

assim sucessivamente. Uma demonstração gráfica está na Figura 4.4. 

Outro fator importante para este trabalho é que se faz necessário que 

exatamente o mesmo conjunto de treinamento e teste sejam utilizados tanto na 

execução dos métodos não supervisionados, quanto para o método semi-

supervisionado, visando garantir a uniformidade dos dados e a correta comparação 

entre ambos os métodos. Como no método não supervisionado não existe o 

processo de treinamento, garantiu-se que a cada execução do experimento, o 

conjunto de teste sirva de entrada para os dois métodos e que estes sejam 

executados em paralelo, ou seja, o mesmo conjunto de teste em um determinado 

momento da validação cruzada, servirá como conjunto de dados para ambos os 

métodos. 

 

Figura 4.4 Demonstração gráfica do procedimento de validação cruzada 10-fold 

 

Fonte: Duda, Hart e Stork (2000) 

 

4.6. Processo Construído na Ferramenta RapidMiner 

Os experimentos realizados neste trabalho foram realizados na ferramenta 

RapidMiner. Nesta seção, apresentamos o processo criado para a execução dos 

métodos semi-supervisionado e não supervisionado. 

Na Figura 4.5 temos o processo principal, composto pelos operadores 

Subprocess, T-Test, Read CSV(2) e Read CSV(3). O operador Subprocess contém 

internamente um subprocesso do experimento e que será detalhado na Figura 4.6. A 

saída do Subprocess são dois vetores de desempenho que são oriundos da 

avaliação de desempenho do método semi-supervisionado e do não supervisionado 

e servirão de entrada para o operador T-Test, que realizará o teste T de Student 

para analisar se existe diferença significativa entre os resultados. A saída 



 71 

 

 

significance é ligada à saída final do experimento e é através dela que o resultado 

do teste de significância é apresentado. As duas saídas performance também serão 

ligadas à saída final do experimento, elas irão expor o resultado do AUC dos dois 

métodos, bem como a matriz de confusão de cada um deles.  

 

Figura 4.5 Processo Construído na Ferramenta RapidMiner – Parte 1 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Entrando no operador Subprocess da Figura 4.5, chegaremos ao 

subprocesso detalhado na Figura 4.6. 

Na Figura 4.6, temos um processo composto pelos operadores Retrieve pc1 e 

X-Validation. O operador Retrieve pc1 traz os dados de uma das bases da NASA, a 

base pc1, que serve como entrada para o operador X-Validation, responsável pela 

execução da validação cruzada. Para a validação cruzada, precisamos informar o 

valor do parâmetro number_of_validations, que indica a quantidade de folds para a 

validação. As saídas averagable do X-Validation são os vetores de desempenho que 

serão comparados no operador T-Test, detalhado acima. Entrando no operador X-
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Validation, temos o processo principal do experimento. Em cada experimento, 

alterados a base de dados, o que faz o operador Retrieve mudar para a base 

desejada. 

Na Figura 4.7, percebemos que a mesma está dividida em duas áreas, sendo 

a da esquerda a etapa de treinamento da validação cruzada, e a da direita a etapa 

de testes. A etapa de treinamento é composta pelos operadores Validation, Loop, 

Read CSV, Set Role(4) e AutoMLP. Já a etapa de testes é composta pelos 

operadores Multiply, Apply Model, Performance, Local Outlier Factor e Generate 

ROC. 

 

Figura 4.6 Processo Construído na Ferramenta RapidMiner – Parte 2 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Na etapa de treinamento, o processo se inicia com o operador Validation, que 

pega o conjunto de treinamento (oriundo do X-Validation da Figura 4.6) e o separa 

em dois subconjuntos: um rotulado e outro não rotulado, através de um percentual 

definido no parâmetro split. Este procedimento será detalhado na Figura 4.8. Após a 

execução do operador Validation, o operador Loop é chamado para executar a etapa 

de treinamento do algoritmo semi-supervisionado repetidamente. O parâmetro 

iterations define a quantidade de repetições que o processo dentro do Loop será 

executado. Neste trabalho este valor foi setado para 5. Sua execução será 
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detalhada na Figura 4.9. Após o Loop, o operador Read CSV vai realizar a leitura do 

arquivo com todas as instâncias rotuladas após o treinamento, e então estes dados 

são passados para o operador Set Role(4), que seta a coluna do rótulo como label, 

para então realizar a última etapa de treinamento do algoritmo semi-supervisionado, 

realizado através do operador AutoMLP. Este operador pode ser trocado por outro 

que execute outro algoritmo de classificação, conforme necessidade do 

experimento. Neste trabalho, além do operador AutoMLP, foi utilizado o operador 

Naive Bayes. Após a finalização da execução, a saída deste operador serve como 

entrada para a etapa de testes, realizada no processo construído do lado direito, 

ainda na Figura 4.7.  
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Figura 4.7 Processo Construído na Ferramenta RapidMiner – Parte 3 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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Nesta etapa de teste, o conjunto de testes (oriundo do X-Validation da Figura 

4.6) serve como entrada para o operador Multiply, que simplesmente duplica o 

conjunto para servir de entrada para dois outros operadores. O operador Apply 

Model(2), recebe esta entrada, bem como recebe o aprendizado da etapa de 

treinamento que veio através do operador AutoMLP. Através do operador Apply 

Model(2), a previsão dos dados do conjunto de treinamento é realizada. Após esta 

previsão, os dados rotulados servem como entrada para o operador Performance, 

que calcula a AUC do algoritmo semi-supervisionado, bem como a matriz de 

confusão. Este vetor de desempenho é passado para a saída deste processo. Logo 

em seguida, utilizando a segunda “cópia” dos dados de teste, o operador Local 

Outlier Factor realiza de maneira não supervisionada, a previsão dos dados do 

conjunto de teste. O resultado é o conjunto rotulado que serve de entrada para o 

operador Generate ROC, que vai calcular também o AUC e a matriz de confusão do 

método não supervisionado. Este vetor de desempenho também é passado para a 

saída deste processo. Os dois vetores de desempenho, o do método semi-

supervisionado e o do método não supervisionado, se tornam entrada para o T-Test, 

exposto na Figura 4.5, e explicado anteriormente. 

 

Figura 4.8 Processo Construído na Ferramenta RapidMiner – Parte 4 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Na Figura 4.8, detalhamos o processo que ocorre internamente ao operador 

Validation exibido na Figura 4.7. É possível perceber na Figura 4.8, que também 

temos um processo dividido em duas etapas, uma à esquerda e um à direita. Na 
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esquerda temos o operador Write CSV, e na direita temos os operadores Multiply, 

Write CSV(2) e Write CSV(5). 

 O operador Validation divide o conjunto de treinamento em duas partes 

através do parâmetro Split, nele um dado decimal entre 0 e 1 é informado e este 

valor determina o percentual do conjunto que será rotulado. Neste trabalho, foram 

realizados testes com os valores 0.1, 0.2 e 0.3. Este conjunto rotulado entrará na 

etapa à esquerda da Figura 4.8, e o operador Write CSV faz a gravação destes 

dados num arquivo chamado train_lab.csv, que serão os dados rotulados para o 

treinamento do método semi-supervisionado e é detalhado na Figura 4.9. O restante 

da base de treinamento que não será rotulada entra na etapa do lado direito. O 

operador Multiply que duplica este conjunto para servir de entrada para os 

operadores Write CSV(2) e Write CSV(5), o primeiro grava estes dados no arquivo 

train_unl.csv, que são os dados não rotulados que irão para a etapa de treinamento 

do algoritmo semi-supervisionado, também detalhado na Figura 4.9, e o segundo 

grava estes mesmos dados no arquivo train_unl_ini.csv, que visa servir como base 

para comparação de qual o percentual deste conjunto inicial não rotulado será 

utilizado durante o processo de treinamento no método semi-supervisionado. 

 A Figura 4.9, detalha a etapa inicial do método semi-supervisionado, que fica 

dentro do operador Loop, descrito na Figura 4.7. Esta etapa é constituída dos 

operadores Read CSV_lab, Set Role(3), AutoMLP(2), Read CSV_unl, Set Role(2), 

Apply Model, Multiply(2), Filter Examples (2), Write CSV(3), Filter Examples, Set 

Role, Union, Execute Script, Remove Attributes e Write CSV(4). 

 O processo se inicia a partir do operador Read CSV_lab, que vai receber os 

dados gravados no arquivo train_lab.csv, que são os dados rotulados. Estes dados 

são repassados ao operador Set Role(3), que define a coluna de rótulos como label, 

e em seguida, estes dados são repassados para o classificador AutoMLP para que 

seja realizado o treinamento. Conforme explicado anteriormente, este operador pode 

ser trocado por outro que execute algum outro algoritmo de classificação, conforme 

necessidade do experimento. Neste trabalho, além do operador AutoMLP, foi 

utilizado o operador Naive Bayes. Após isto, o processo vai para o operador Read 

CSV_unl, que realiza a leitura dos dados contidos no arquivo train_unl.csv, que são 

os dados não rotulados. Estes dados servem de entrada para o operador Set 

Role(2), que por serem dados de projetos da NASA e possuírem rótulos em todos os 

dados para experimentos como este, é preciso setar o atributo de rótulo como label, 
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para fins de comparação dos resultados. Em seguida, estes dados servirão para o 

operador Apply Model, que juntamente com o aprendizado obtido do operador 

AutoMLP, realizará a previsão dos dados não rotulados. Após todos os dados serem 

classificados após este primeiro treinamento, eles servirão como entrada para o 

operador Multiply, que duplicará estes dados para entrada dos operadores Filter 

Examples e Filter Examples(2). 

Ao receber os dados rotulados no operador Filter Examples, os dados serão 

analisados a partir do nível de confiança da previsão realizada pelo classificador. 

Utilizando o parâmetro filters, indica-se que dados rotulados com um nível de 

confiança maior que 70% devem ser selecionados. Este conjunto de dados 

selecionados tem o atributo de rótulo definido como label, através do operador Set 

Role, em seguida, estes dados juntamente com os dados originalmente rotulados 

(que serviram de entrada para o treinamento no operador AutoMLP são combinados 

através do operador Union em um novo conjunto de dados. Este conjunto de dados 

passa por um processamento através do operador Execute Script, que executa 

códigos Java e Groovy Script. Um código Groovy foi escrito de maneira a analisar 

este novo conjunto de dados, para os casos que os dados foram previstos (que são 

os dados oriundos do Filter Example). Este código pode ser visto na Figura 4.10. 

A previsão passa a se tornar label dos dados, ou seja, teremos os dados que 

já eram rotulados com seu rótulo original, e os dados que foram previstos passarão 

a usar a previsão como rótulos a partir de então. Este novo conjunto de dados entra 

no operador Remove Attributes para que sejam removidas as colunas de previsão e 

nível de confiança, e então no operador Write CSV(4) sobrescreve o arquivo 

train_lab.csv com o novo conjunto de dados rotulados, que será a entrada para a 

próxima iteração deste processo. 

 Para finalizar este processo, o operador Filter Examples(2) pega os dados 

que não atingiram o nível de confiança maior que 70% e através do operador Write 

CSV(3), sobrescreve o arquivo train_unl.csv com estes dados. Este conjunto passa 

a ser o novo conjunto de dados não rotulados, que serão alvo do operador Apply 

Model na próxima iteração deste processo. 

 Todo o processo definido na Figura 4.9 é repetido 5 vezes, conforme definido 

no parâmetro iterations do operador Loop. O objetivo é treinar o classificador com 

dados rotulados por ele mesmo, utilizando a ideia do algoritmo Self-Training, que é 
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uma técnica de treinamento para algoritmos semi-supervisionados, e que foi a 

abordagem utilizada neste trabalho. 
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Figura 4.9 Processo Construído na Ferramenta RapidMiner – Parte 5 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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Figura 4.10 Processo Construído na Ferramenta RapidMiner – Parte 6  

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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5  Análise dos Resultados 

 

 

Nesta dissertação, utilizamos os algoritmos kNN Global Anomaly Score 

(kNNG), Local Outlier Factor (LOF), Influenced Outlierness (INFLO) e Local Density 

Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF) de detecção de anomalias que são algoritmos 

não supervisionados, bem como semi-supervisionados treinados com self-training 

baseado nos algoritmos Naive Bayes e AutoMLP. Os experimentos foram realizados 

através da ferramenta RapidMiner, utilizando sete bases de dados da NASA, 

disponibilizadas no repositório PROMISE. 

 Para cada experimento, utilizamos a métrica AUC como métrica principal, 

devido a sua importância no momento de comparação dos resultados, visto que ela 

resume em apenas um valor, o desempenho global de um classificador. 

 Para a comparação dos resultados dos algoritmos, utilizamos teste de 

hipóteses através da metodologia desenvolvida por Student, o T-Test. Através do T-

Test, podemos confirmar se existe uma diferença significativa entre o desempenho 

de dois classificadores, e caso exista, o que obteve o maior valor de AUC representa 

o melhor dentre os classificadores testados, sob as condições de teste 

estabelecidas.  

De maneira a destacar nas Tabelas de resultado o classificador que obteve o 

melhor resultado segundo o teste de hipóteses para uma determinada base, 

marcou-se em negrito o valor que representa a melhor AUC dentre os 

classificadores testados. Como exemplo para entendimento, temos na Tabela 5.1 as 

três possíveis situações ao se analisar os resultados que serão apresentados nas 

seções seguintes.  

Para a base de dados X, os dois classificadores obtiveram um resultado 

semelhante. Apesar de uma leve diferença para o Classificador 2, o resultado do T-

Test demonstra que não existe diferença significativa entre eles, igualando o 

desempenho de ambos. Para a base de dados Y, o Classificador 1 obteve um valor 

de AUC maior que o Classificador 2 e esta diferença é significativa segundo o T-

Test. De maneira análoga, para a base de dados Z, um dos classificadores obteve 

maior valor de AUC e este valor possui uma diferença significativa em relação ao 
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outro classificador, resultado que o Classificador 2 foi identificado como melhor dos 

dois segundo o T-Test. 

 

Tabela 5.1 Analisando o resultado do T-Test 

Base de Dados AUC Classificador 1 AUC Classificador 2 

X 0,663 0,686 

Y 0,691 0,506 

Z 0,569 0,770 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Para cada um dos algoritmos utilizados no processo construído na ferramenta 

RapidMiner, alguns valores de parâmetro são preenchidos para seu eficaz 

funcionamento. Para este trabalho, os valores default de cada um dos parâmetros foi 

utilizado. Estes valores podem ser conferidos no Apêndice A. 

Em cada experimento, um valor percentual do conjunto de treinamento é 

definido como rotulado. Além de definir o percentual, fixamos como estratificada a 

maneira que a seleção dos dados é realizada. Isto garante que independente do 

conjunto selecionado, a proporcionalidade das classes contidas na base de dados 

seja mantida para a seleção realizada. Esta definição é essencial para o correto 

funcionamento das etapas de treinamento e teste dos experimentos. 

A seguir, a Seção 5.1 apresenta os resultados da comparação dos algoritmos 

de detecção de anomalias da abordagem não supervisionada com a abordagem 

semi-supervisionada com o algoritmo Naive Bayes. Na Seção 5.2 são apresentados 

os resultados da abordagem não supervisionada dos algoritmos de detecção de 

anomalias, em comparação com a abordagem semi-supervisionada com AutoMLP. 

A Seção 5.3 irá analisar graficamente os resultados globais dos experimentos, 

comparando os resultados das duas abordagens. Por fim, a Seção 5.4 vai comparar 

os resultados da abordagem semi-supevisionada com uma abordagem 

supervisionada. 
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5.1. Abordagem não supervisionada x Abordagem semi-

supervisionada com Naive Bayes 

 

Esta seção apresenta os resultados dos experimentos realizados comparando a 

abordagem não supervisionada através de cada um dos quatro algoritmos de 

detecção de anomalias kNNg, LOF, INFLO e LDCOF, com a abordagem semi-

supervisionada com o classificador Naive Bayes. 

 A seguir, as subseções 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, apresentam os resultados 

utilizando respectivamente, 10%, 20% e 30% dos dados do conjunto de treinamento 

rotulados, para a etapa de treinamento da abordagem semi-supervisionada. 

 

 

5.1.1. Utilizando conjunto de treinamento com 10% dos dados 

rotulados 

Para a realização dos experimentos apresentados nesta subseção, o conjunto de 

treinamento que é selecionado através da validação cruzada tem 10% dos dados 

rotulados.  

 A Tabela 5.2 representa a comparação do desempenho entre o algoritmo não 

supervisionado kNNG e o semi-supervisionado com Naive Bayes. Nela percebemos 

a grande similaridade dos classificadores sob as condições apresentadas. Apenas 

na base pc1, houve a superioridade de um dos classificadores, neste caso, do 

kNNG, as demais possuem desempenho similar. 

 

Tabela 5.2 Comparação de Desempenho (AUC) kNNG x SSNaive (10%) 

Base de Dados AUC kNNG AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,733 0,538 

kc1 0,801 0,770 

kc3 0,569 0,519 

mw1 0,651 0,554 

pc1 0,663 0,656 

pc3 0,691 0,534 

pc4 0,683 0,741 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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A Tabela 5.3 apresenta a comparação do desempenho entre o algoritmo não 

supervisionado LOF e o semi-supervisionado com Naive Bayes. Analisando os 

dados percebemos um resultado melhor do algoritmo semi-supervisionado para as 

bases kc1, pc1 e pc4. Não há diferença significativa nas demais bases. 

 

Tabela 5.3 Comparação de Desempenho (AUC) LOF x SSNaive (10%) 

Base de Dados AUC LOF AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,742 0,538 

kc1 0,686 0,770 

kc3 0,648 0,519 

mw1 0,637 0,544 

pc1 0,614 0,656 

pc3 0,639 0,534 

pc4 0,622 0,741 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.4 representa a comparação do desempenho entre o algoritmo não 

supervisionado INFLO e o semi-supervisionado com Naive Bayes. Percebemos mais 

uma vez uma superioridade do semi-supervisionado nas três bases kc1, pc1 e pc4. 

As demais bases também não possuem diferença significativa no desempenho dos 

classificadores. 

 

Tabela 5.4 Comparação de Desempenho (AUC) INFLO x SSNaive (10%) 

Base de Dados AUC INFLO AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,683 0,538 

kc1 0,569 0,770 

kc3 0,557 0,519 

mw1 0,605 0,544 

pc1 0,518 0,656 

pc3 0,538 0,534 

pc4 0,507 0,741 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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A Tabela 5.5 compara o desempenho entre o algoritmo não supervisionado 

LDCOF e o semi-supervisionado com Naive Bayes. A abordagem semi-

supervisionada possui desempenho melhor que o LDCOF na maioria das bases 

testadas. As quatro bases com superioridade foram kc1, kc3, pc3 e pc4. 

 

Tabela 5.5 Comparação de Desempenho (AUC) LDCOF x SSNaive (10%) 

Base de Dados AUC LDCOF AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,446 0,523 

kc1 0,570 0,778 

kc3 0,472 0,478 

mw1 0,534 0,489 

pc1 0,582 0,550 

pc3 0,429 0,635 

pc4 0,482 0,729 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Comparando os quatro experimentos desta subseção, percebemos que a 

abordagem semi-supervisionada com Naive Bayes obteve melhor resultado em 

relação a não supervisionada, quanto esta foi executada pelo algoritmo LDCOF e o 

conjunto de dados rotulados do conjunto de treinamento é igual a 10%.  

 

 

5.1.2. Utilizando conjunto de treinamento com 20% dos dados 

rotulados 

Nos experimentos desta subseção, o percentual do conjunto de treinamento com 

dados rotulados foi ampliado para 20%.  

 A Tabela 5.6 expõe a comparação do desempenho entre o algoritmo não 

supervisionado kNNG e o semi-supervisionado com Naive Bayes. Assim como na 

Tabela 5.2, apenas em uma das bases houve uma superioridade de uma das 

abordagens. Na base pc3, o algoritmo não supervisionado kNNG possui um 

desempenho melhor que o semi-supervisionado, nas demais bases as abordagens 

possuem desempenho semelhante. 
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Tabela 5.6 Comparação de Desempenho (AUC) kNNG x SSNaive (20%) 

Base de Dados AUC kNNG AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,733 0,616 

kc1 0,801 0,774 

kc3 0,569 0,447 

mw1 0,651 0,666 

pc1 0,663 0,686 

pc3 0,691 0,506 

pc4 0,683 0,710 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.7 compara o desempenho entre o algoritmo não supervisionado 

LOF e o semi-supervisionado com Naive Bayes. A base pc1 demonstra a 

superioridade do algoritmo semi-supervisionado, enquanto que na base pc3, o LOF 

possui desempenho melhor. Nas demais bases o desempenho é similar nas duas 

abordagens. 

 

Tabela 5.7 Comparação de Desempenho (AUC) LOF x SSNaive (20%) 

Base de Dados AUC LOF AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,742 0,616 

kc1 0,686 0,774 

kc3 0,648 0,447 

mw1 0,637 0,666 

pc1 0,614 0,686 

pc3 0,639 0,506 

pc4 0,622 0,710 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.8 apresenta a comparação do desempenho entre o algoritmo não 

supervisionado INFLO e o semi-supervisionado com Naive Bayes. Podemos 

perceber que em três (kc1, pc1 e pc4) das sete bases, o semi-supervisionado com 

Naive Bayes possui desempenho superior ao não supervisionado. O INFLO 
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consegue desempenhar melhor que o semi-supervisionado na base pc3, enquanto 

que nas demais bases, o desempenho dos classificadores é similar. 

 

Tabela 5.8 Comparação de Desempenho (AUC) INFLO x SSNaive (20%) 

Base de Dados AUC INFLO AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,683 0,616 

kc1 0,569 0,774 

kc3 0,557 0,447 

mw1 0,605 0,666 

pc1 0,518 0,686 

pc3 0,538 0,506 

pc4 0,507 0,710 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.9 expõe a comparação do desempenho entre o algoritmo não 

supervisionado LDCOF e o semi-supervisionado com Naive Bayes. Em cinco das 

sete bases o desempenho da abordagem semi-supervisionada é melhor que o 

LDCOF, são elas: cm1, kc1, kc3, pc1 e pc4. 

 

Tabela 5.9 Comparação de Desempenho (AUC) LDCOF x SSNaive (20%) 

Base de Dados AUC LDCOF AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,446 0,679 

kc1 0,570 0,780 

kc3 0,472 0,499 

mw1 0,534 0,386 

pc1 0,582 0,619 

pc3 0,429 0,594 

pc4 0,482 0,711 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Comparando os resultados dos experimentos desta subseção, podemos 

concluir novamente que a abordagem semi-supervisionada com Naive Bayes 
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utilizando 20% do conjunto de treinamento rotulado, obteve melhor resultado em 

relação a não supervisionada, quanto esta utilizou o algoritmo LDCOF. 

 

 

5.1.3. Utilizando conjunto de treinamento com 30% dos dados 

rotulados 

Nos experimentos desta subseção, 30% foi o percentual definido para o conjunto de 

treinamento com dados rotulados.  

 A Tabela 5.10 demonstra o desempenho do algoritmo não supervisionado 

kNNG e do semi-supervisionado com Naive Bayes. O semi-supervisionado com 

Naive Bayes possui desempenho melhor nas bases kc3 e pc4, enquanto que o 

kNNG ganha na base pc3. Nas demais quatro bases, não existe diferença 

significativa entre os desempenhos. 

 

Tabela 5.10 Comparação de Desempenho (AUC) kNNG x SSNaive (30%) 

Base de Dados AUC kNNG AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,733 0,698 

kc1 0,801 0,782 

kc3 0,569 0,611 

mw1 0,651 0,638 

pc1 0,663 0,664 

pc3 0,691 0,537 

pc4 0,683 0,779 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 A Tabela 5.11 compara os resultados de desempenho entre o LOF, algoritmo 

não supervisionado, e o semi-supervisionado com Naive Bayes. Nesta análise 

vemos que o LOF possui desempenho melhor em duas bases (kc3 e pc3), já o semi-

supervisionado em três bases (kc1, pc1 e pc4). 
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Tabela 5.11 Comparação de Desempenho (AUC) LOF x SSNaive (30%) 

Base de Dados AUC LOF AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,742 0,698 

kc1 0,686 0,782 

kc3 0,648 0,611 

mw1 0,637 0,638 

pc1 0,614 0,664 

pc3 0,639 0,537 

pc4 0,622 0,779 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Já na Tabela 5.12, a comparação dos resultados de desempenho entre o 

algoritmo não supervisionado INFLO e o semi-supervisionado com Naive Bayes 

demonstra que o segundo possui desempenho melhor que o primeiro, visto que na 

maioria das bases de dados (kc1, kc3, pc1 e pc4), o semi-supervisionado obteve 

desempenho superior. 

 

Tabela 5.12 Comparação de Desempenho (AUC) INFLO x SSNaive (30%) 

Base de Dados AUC INFLO AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,683 0,698 

kc1 0,569 0,782 

kc3 0,557 0,611 

mw1 0,605 0,638 

pc1 0,518 0,664 

pc3 0,538 0,537 

pc4 0,507 0,779 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.13 finaliza a comparação dos resultados desta seção, através do 

LDCOF, algoritmo não supervisionado, e o semi-supervisionado com Naive Bayes. 

Novamente, o semi-supervisionada possui melhor desempenho, ganhando em cinco 

das sete bases (cm1, kc1, kc3, pc1 e pc4). 
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Tabela 5.13 Comparação de Desempenho (AUC) LDCOF x SSNaive (30%) 

Base de Dados AUC LDCOF AUC SS Naive Bayes 

cm1 0,446 0,694 

kc1 0,570 0,782 

kc3 0,472 0,574 

mw1 0,534 0,502 

pc1 0,582 0,701 

pc3 0,429 0,521 

pc4 0,482 0,752 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Os resultados desta subseção permitem que concluamos novamente que as 

abordagens não supervisionadas desempenham abaixo da semi-supervisionada 

com Naive Bayes e 30% do conjunto de dados rotulados, principalmente ao utilizar o 

LDCOF, como algoritmo não-supervisionado. 

 

 

5.2. Abordagem não supervisionada x Abordagem semi-

supervisionada com AutoMLP 

Nesta seção os resultados dos experimentos realizados são apresentados, 

comparando as duas abordagens: a abordagem semi-supervisionada com o 

classificador AutoMLP e a não supervisionada através dos quatro algoritmos de 

detecção de anomalias kNNg, LOF, INFLO e LDCOF. 

Nas subseções 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3, detalhamos os resultados dos 

experimentos utilizando, 10%, 20% e 30% dos dados do conjunto de treinamento 

rotulados, para a etapa de treinamento da abordagem semi-supervisionada. 

 

 

5.2.1. Utilizando conjunto de treinamento com 10% dos dados 

rotulados 

Para realizarmos os experimentos apresentados nesta subseção, o conjunto de 

treinamento possui 10% dos dados rotulados. 
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 Representamos através da Tabela 5.14 a comparação do desempenho entre 

o algoritmo não supervisionado kNNG e o semi-supervisionado com AutoMLP. Na 

base cm1, o algoritmo kNNG possui desempenho melhor, enquanto que na base 

pc1, o semi-supervisionado é superior. Nas cinco outras bases utilizadas, os 

resultados são semelhantes segundo o T-Test. 

 

Tabela 5.14 Comparação de Desempenho (AUC) kNNG x SSAutoMLP (10%) 

Base de Dados AUC kNNG AUC SS AutoMLP 

cm1 0,733 0,623 

kc1 0,801 0,791 

kc3 0,569 0,580 

mw1 0,651 0,629 

pc1 0,663 0,690 

pc3 0,691 0,746 

pc4 0,683 0,789 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.15 apresenta uma pequena superioridade do semi-supervisionado. 

Nas bases kc1, pc1 e pc4, este classificador possui melhor resultado. Já o LOF traz 

resultados positivos para as bases cm1 e kc3. 

 

Tabela 5.15 Comparação de Desempenho (AUC) LOF x SSAutoMLP (10%) 

Base de Dados AUC LOF AUC SS AutoMLP 

cm1 0,742 0,623 

kc1 0,686 0,791 

kc3 0,648 0,580 

mw1 0,637 0,629 

pc1 0,614 0,690 

pc3 0,639 0,746 

pc4 0,622 0,789 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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Na Tabela 5.15 comparamos o INFLO (não supervisionado) com o AutoMLP 

(semi-supervisionado). O AutoMLP vence em quatro (kc1, pc1, pc3 e pc4) das sete 

bases, enquanto nas demais, não há diferença significativa entre os classificadores. 

 

 

Tabela 5.16 Comparação de Desempenho (AUC) INFLO x SSAutoMLP (10%) 

Base de Dados AUC INFLO AUC SS AutoMLP 

cm1 0,683 0,623 

kc1 0,569 0,791 

kc3 0,557 0,580 

mw1 0,605 0,629 

pc1 0,518 0,690 

pc3 0,538 0,746 

pc4 0,507 0,789 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.17 expõe os resultados da comparação entre o LDCOF e o 

AutoMLP. É visível a superioridade da abordagem semi-supervisionada em 

comparação com a não supervisionada. Em seis bases o desempenho é melhor 

para o semi-supervisionado, e na sétima base (kc3), há a semelhança entre o AUC 

de ambos. 

 

Tabela 5.17 Comparação de Desempenho (AUC) LDCOF x SSAutoMLP (10%) 

Base de Dados AUC LDCOF AUC SS AutoMLP 

cm1 0,448 0,618 

kc1 0,557 0,797 

kc3 0,472 0,566 

mw1 0,522 0,757 

pc1 0,571 0,662 

pc3 0,429 0,696 

pc4 0,481 0,821 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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Nesta subseção, podemos concluir que novamente, a abordagem semi-

supervisionada possui um resultado bastante interessante e superior a não-

supervisionada, ao utilizar 10% dos dados do conjunto de treinamento como 

rotulado. O desempenho do semi-supervisionado em relação aos algoritmos INFLO 

e LDCOF é bem superior. 

 

 

5.2.2. Utilizando conjunto de treinamento com 20% dos dados 

rotulados 

Nesta subseção, o percentual do conjunto de treinamento com dados rotulados foi 

ampliado para 20% nos experimentos.  

A Tabela 5.18 mostra resultados bem equilibrados. O kNNG vence em três 

bases (cm1, kc1 e pc1) assim como o semi-supervisionado (mw1, pc3 e pc4). 

Apenas na base kc3, não houve diferença significativa entre os dados. 

 

Tabela 5.18 Comparação de Desempenho (AUC) kNNG x SSAutoMLP (20%) 

Base de Dados AUC kNNG AUC SS AutoMLP 

cm1 0,733 0,672 

kc1 0,801 0,790 

kc3 0,569 0,634 

mw1 0,651 0,754 

pc1 0,663 0,662 

pc3 0,691 0,709 

pc4 0,683 0,857 

 Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Voltamos a ter grande superioridade da abordagem semi-supervisionada com 

AutoMLP, quando a comparamos com o LOF. Em uma das bases (cm1) o LOF é 

melhor que o AutoMLP, já em cinco bases (kc1, mw1, pc1, pc3 e pc4), o semi-

supervisionado obtém melhores resultados. A Tabela 5.19 mostra estes resultados. 
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Tabela 5.19 Comparação de Desempenho (AUC) LOF x SSAutoMLP (20%) 

Base de Dados AUC LOF AUC SS AutoMLP 

cm1 0,742 0,672 

kc1 0,686 0,790 

kc3 0,648 0,634 

mw1 0,637 0,754 

pc1 0,614 0,662 

pc3 0,639 0,709 

pc4 0,622 0,857 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Os resultados demonstrados na Tabela 5.20 permite novamente observar a 

superioridade da abordagem semi-supervisionada em relação a não supervisionada 

com INFLO. Nas bases kc1, mw1, pc1, pc3 e pc4, o semi-supervisionado obtém 

melhor desempenho. Já na base cm1, o INFLO consegue ser melhor que o 

AutoMLP. 

 

Tabela 5.20 Comparação de Desempenho (AUC) INFLO x SSAutoMLP (20%) 

Base de Dados AUC INFLO AUC SS AutoMLP 

cm1 0,683 0,672 

kc1 0,569 0,790 

kc3 0,557 0,634 

mw1 0,605 0,754 

pc1 0,518 0,662 

pc3 0,538 0,709 

pc4 0,507 0,857 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

A Tabela 5.21 compara o resultado do LDCOF (abordagem não 

supervisionada) e o AutoMLP (abordagem semi-supervisionada), e mais uma vez 

concluímos que o LDCOF não produz bons resultados em comparação com o 

AutoMLP, que ganha em seis das sete bases de dados. Na base kc3, as 

abordagens não possuem diferença significativa no desempenho. 
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Tabela 5.21 Comparação de Desempenho (AUC) LDCOF x SSAutoMLP (20%) 

Base de Dados AUC LDCOF AUC SS AutoMLP 

cm1 0,446 0,672 

kc1 0,569 0,790 

kc3 0,500 0,526 

mw1 0,496 0,681 

pc1 0,582 0,703 

pc3 0,429 0,739 

pc4 0,482 0,851 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Analisando os experimentos desta seção, conseguimos verificar que a 

abordagem semi-supervisionada com AutoMLP consegue resultados superiores ao 

não supervisionado com LOF, INFLO e LDCOF, quando utilizamos 20% do conjunto 

de treinamento rotulado. 

 

 

5.2.3. Utilizando conjunto de treinamento com 30% dos dados 

rotulados 

Nesta última subseção de experimentos, 30% foi o percentual definido para o 

conjunto de treinamento com dados rotulados.  

 Na Tabela 5.22, apesar do kNNG conseguir ser melhor que  a abordagem 

semi-supervisionada nas bases cm1 e kc1, o AutoMLP consegue em outras quatro 

bases (mw1, pc1, pc3 e pc4) ser melhor que o não supervisionado. Podemos 

concluir então que o semi-supervisionado possui resultados superiores ao kNNG 

nestas condições. 
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Tabela 5.22 Comparação de Desempenho (AUC) kNNG x SSAutoMLP (30%) 

Base de Dados AUC kNNG AUC SS AutoMLP 

cm1 0,733 0,724 

kc1 0,801 0,779 

kc3 0,569 0,559 

mw1 0,651 0,741 

pc1 0,663 0,690 

pc3 0,691 0,766 

pc4 0,683 0,865 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Na Tabela 5.23, o semi-supervisionado mantém a superioridade em relação 

ao não supervisionado (LOF), sendo superior em cinco das sete bases (kc1, mw1, 

pc1, pc3 e pc4) contra uma (cm1) de vantagem do LOF. É significativa a 

superioridade do AutoMLP semi-supervisionado. 

 

 

Tabela 5.23 Comparação de Desempenho (AUC) LOF x SSAutoMLP (30%) 

Base de Dados AUC LOF AUC SS AutoMLP 

cm1 0,742 0,724 

kc1 0,686 0,779 

kc3 0,648 0,559 

mw1 0,637 0,741 

pc1 0,614 0,690 

pc3 0,639 0,766 

pc4 0,622 0,865 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Novamente o AutoMLP produz resultados superiores ao não supervisionado, 

conforme apresenta a Tabela 5.24. Em seis bases o resultado possui diferença 

significativa em prol do semi-supervisionado, enquanto que na base restante (kc3), 

os algoritmos produzem resultados similares. 
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Tabela 5.24 Comparação de Desempenho (AUC) INFLO x SSAutoMLP (30%) 

Base de Dados AUC INFLO AUC SS AutoMLP 

cm1 0,683 0,724 

kc1 0,569 0,779 

kc3 0,557 0,559 

mw1 0,605 0,741 

pc1 0,518 0,690 

pc3 0,538 0,766 

pc4 0,507 0,865 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Por fim, a Tabela 5.25 ratifica os demais experimentos desta seção. A 

abordagem semi-supervisionada produz resultado bem interessante, sendo superior 

em todas as bases de dados em comparação com o LDCOF. 

 

 

Tabela 5.25 Comparação de Desempenho (AUC) LDCOF x SSAutoMLP (30%) 

Base de Dados AUC LDCOF AUC SS AutoMLP 

cm1 0,448 0,759 

kc1 0,570 0,786 

kc3 0,472 0,584 

mw1 0,527 0,620 

pc1 0,571 0,710 

pc3 0,429 0,734 

pc4 0,481 0,867 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Analisando comparativamente todos os resultados apresentados nesta seção, 

confirmamos a superioridade da abordagem semi-supervisionada quando utilizamos 

o classificador AutoMLP. Esta abordagem consegue desempenho melhor do que 

qualquer um dos algoritmos utilizados na abordagem não supervisionada. Isto 

demonstra o poder desta abordagem para a previsão de módulos de software 

defeituosos. 
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5.3. Comparativo dos resultados 

Nesta seção, analisaremos os diversos resultados apresentados neste capítulo de 

maneira a possibilitar uma visão mais direta e significativa dos experimentos. Com 

esta análise, visamos inferir possíveis conclusões relacionadas aos objetivos gerais 

desta dissertação, comparando as abordagens não supervisionada e semi-

supervisionada. Uma das principais análises deste trabalho se refere a comparar 

estas duas abordagens.  

 Foram realizados 168 experimentos comparativos, como mostrado nas 

seções 5.1 e 5.2. Em 88 deles, a abordagem semi-supervisionada obteve melhores 

resultados, em 18 deles, a não supervisionada foi superior, enquanto que, em 62 

experimentos, não houve diferença significativa em prol de uma das abordagens. Na 

Figura 5.1 é possível verificar estes resultados. Em 52,39% dos experimentos, a 

abordagem semi-supervisionada possuiu resultados superiores. Em contrapartida, a 

abordagem não supervisionada obteve êxito em apenas 10,71% dos casos. Em 

quase 37% dos casos, não houve diferença significativa entre os resultados, ou seja, 

ambos os classificadores possuíram resultados semelhantes. 

 

Figura 5.1 Comparação entre não supervisionado e semi-supervisionado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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 Na Figura 5.2, retiramos os 62 experimentos que não produziram diferença 

significativa entre os resultados, restando 106 experimentos. Com isto, obtivemos 

um dado interessante que revela que, em mais de 83% destes casos, o algoritmo 

semi-supervisionado é superior ao não supervisionado. 

 

Figura 5.2 Comparativo desconsiderando experimentos que não produziram diferença significativa 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Após concluirmos que a abordagem semi-supervisionada produz melhores 

resultados para a previsão de módulos de software defeituosos, se faz necessário 

analisar qual dos dois algoritmos utilizados nesta abordagem produz os melhores 

resultados, o Naive Bayes ou o AutoMLP. Dentre os 168 experimentos, metade foi 

realizada utilizando o algoritmo Naive Bayes, e a outra metade AutoMLP. 

Consolidando os dados produzidos pelos dois algoritmos, verifica-se na Figura 5.3 

que em mais de 65% dos experimentos com AutoMLP, a abordagem conseguiu 

resultados superiores a abordagem não supervisionada, enquanto que em apenas 

39,29% dos experimentos com Naive Bayes, a abordagem foi superior. 
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Figura 5.3 Semi-supervisionado Naive Bayes x Semi-supervisionado AutoMLP 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Analisando mais detalhadamente o que foi apresentado na Figura 5.3, 

podemos verificar que ao utilizar Naive Bayes, a maioria dos experimentos não 

produz diferença significativa (Figura 5.4). Já com AutoMLP a abordagem é bastante 

superior a não supervisionada, conforme pode ser visto na Figura 5.5. 

 

Figura 5.4 Não supervisionado x Semi-supervisionado com Naive Bayes 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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Figura 5.5 Não supervisionado x Semi-supervisionado com AutoMLP 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Outro fator interessante de ser analisado é o percentual de dados rotulados 

no conjunto de treinamento. Um terço dos experimentos utilizou 10% do conjunto 

rotulado, um terço usou 20% e um terço final utilizou 30%. Através da Figura 5.6, 

percebemos que quanto maior o percentual de dados rotulados, melhor é o 

desempenho do classificador. Com 10% dos dados rotulados, mais de 42% dos 

experimentos produziu resultados favoráveis a abordagem semi-supervisionada. 

Para 20% dos dados rotulados, este percentual sobe para 50%, e para 30% dos 

dados rotulados, a superioridade atinge 64,29% dos experimentos, o que demonstra 

que de fato quanto maior a quantidade de dados rotulados para iniciar o processo de 

treinamento, melhor o desempenho do classificador semi-supervisionado. 

Nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 podemos detalhar os dados da Figura 5.6, quando 

apresentamos de maneira consolidada, qual o percentual de vezes que uma 

abordagem é superior a outra, e que não existe diferença significativa. As figuras 

detalham respectivamente, os experimentos com 10%, 20% e 30% dos dados do 

conjunto de treinamento rotulados. Para cada grupo, 56 experimentos foram 

realizados. 
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Figura 5.6 Semi-supervisionado variando % de dados rotulados  

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Figura 5.7 Não supervisionado x Semi-supervisionado com 10% rotulado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

 

 

Figura 5.8 Não supervisionado x Semi-supervisionado com 20% rotulado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 

Figura 5.9 Não supervisionado x Semi-supervisionado com 30% rotulado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Finalizando as análises dos resultados dos experimentos, podemos comparar 

os resultados de cada um dos tipos de algoritmos não supervisionados utilizados 

neste trabalho. Mesmo que a abordagem não tenha produzido resultados superiores 

a abordagem semi-supervisionada, é interessante conhecer qual destes algoritmos 

produziu melhores resultados.  

 Neste trabalho, cada um dos quatro algoritmos não supervisionados foi 

experimentado 42 vezes, comparando-os com os algoritmos semi-supervisionados.  
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Na figura 5.10, percebemos que o kNN Global Anomaly Score (kNNG) obteve 

21.43% de superioridade em relação a abordagem semi-supervisionada, que obteve 

23,81% de superioridade contra o kNNG, o que demonstra um certo grau de 

semelhança entre os resultados. 

Figura 5.10 Não supervisionado com kNNG x Semi-supervisionado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Figura 5.11 Não supervisionado com LOF x Semi-supervisionado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Diferentemente do kNNG, o algoritmo Local Outlier Factor (LOF) produziu 

menos resultados positivos, atingindo apenas 16,67% de desempenho melhor que a 

abordagem semi-supervisionada. Esta abordagem conseguiu contra o LOF, mais de 
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47% de desempenho superior. A Figura 5.11 mostra estes dados de maneira 

comparativa. 

 O algoritmo Influenced Outlierness (INFLO) produziu resultados bem mais 

baixos se comparados ao LOF, com apenas 4,76% de superioridade. Neste 

comparativo, o semi-supervisionado atingiu quase 60% de melhor desempenho. 

Figura 5.12 Não supervisionado com INFLO x Semi-supervisionado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

Figura 5.13 Não supervisionado com LDCOF x Semi-supervisionado 

 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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 Por fim, a Figura 5.13 mostra que em nenhum dos experimentos, o algoritmo 

Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF) obteve resultado melhor que a 

abordagem semi-supervisionada. Contra este algoritmo não supervisionado, o semi-

supervisionado atingiu quase 80% de superioridade. 

 Com as análises das Figuras 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 percebemos que os 

algoritmos que produziram resultados melhores em relação ao semi-supervisionado 

em ordem são: kNNG, LOF, INFLO e LDCOF. 

 Outra análise importante é em relação às bases de dados utilizadas nos 

experimentos. Cada uma das sete bases foi experimentada 24 vezes. A Tabela 5.26 

compara os resultados da abordagem não supervisionada com os da abordagem 

semi-supervisionada. Nesta Tabela está representado o percentual de experimentos 

em que os algoritmos não supervisionados foram melhores, o percentual em que os 

algoritmos semi-supervisionados foram superiores, e o percentual de casos em que 

os resultados não possuíram diferença significativo, o que indica que para uma 

determinada base, as duas abordagens apresentaram resultados semelhantes. 

 

Tabela 5.26 Comparativo entre as abordagens para cada base de dados 

Base de Dados Algoritmos Não 

Supervisionados 

Algoritmos Semi-

Supervisionados 

Sem Diferença 

Significativa 

cm1 29,17% 25,00% 45,83% 

kc1 8,33% 70,83% 20,83% 

kc3 8,33% 25,00% 66,67% 

mw1 0% 37,50% 62,50% 

pc1 8,33% 79,17% 12,50% 

pc3 20,83% 45,83% 33,33% 

pc4 0% 83,33% 16,67% 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

 

 Com os dados apresentados na Tabela 5.26, podemos destacar que os 

algoritmos não supervisionados produziram melhores resultados com as bases cm1 

(29,17%) e pc3 (20,83%), em comparação com o semi-supervisionado.  
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Os algoritmos semi-supervisionados atingem resultados superiores nas bases 

pc4, pc1 e kc1, com respectivamente 83,33%, 79,17% e 70,83% de resultados 

melhores em comparação com o não supervisionado. 

As bases kc3 e mw1 foram as bases com maior percentual de experimentos 

que não obtiveram diferença significativa entre o desempenho das duas abordagens. 

Respectivamente, estas bases tiveram 66,67% e 62,50% de experimentos com 

resultados semelhantes. 

 

 

5.4. Comparando AutoMLP em abordagem semi-supervisionada 

com AutoMLP em abordagem supervisionada 

Para detecção de módulos de software defeituosos, este trabalho propõe a utilização 

de uma abordagem semi-supervisionada com AutoMLP, que obteve resultados 

bastante interessantes conforme pode ser visto ao longo deste capítulo. 

 Conforme destacado no Capítulo 1, uma abordagem supervisionada é 

bastante difícil de ser viabilizada num ambiente corporativo, devido a necessidade 

da existência de um supervisor durante o processo de treinamento do classificador. 

De forma prática, este supervisor deveria de posse de todas as métricas de cada 

módulo de um determinado software, buscar informações e registros históricos de 

falhas do software para poder rotular cada um dos módulos como defeituoso ou não. 

Isto é a base para a aplicação de uma abordagem supervisionada para este fim. 

 Apesar desta constatação, este trabalho decidiu também comparar através 

dos dados da Tabela 5.27, 5.28 e 5.29, os resultados da aplicação do algoritmo 

AutoMLP supervisionado em comparação com a abordagem semi-supervisionada do 

AutoMLP, utilizando 10%, 20% e 30% de dados do conjunto de treinamento 

rotulados. Para este fim, foram realizados 21 experimentos. 
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Tabela 5.27 AutoMLP Semi-Supervisionada (10%) x AutoMLP Supervisionada 

Bases  

de Dados 

SSAutoMLP  

10% 

AutoMLP 

Supervisionada 

cm1 0,623 0,779 

kc1 0,754 0,799 

kc3 0,593 0,639 

mw1 0,671 0,533 

pc1 0,707 0,787 

pc3 0,731 0,803 

pc4 0,818 0,891 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
 

Tabela 5.28 AutoMLP Semi-Supervisionada (20%) x AutoMLP Supervisionada 

Bases  

de Dados 

SSAutoMLP  

20% 

AutoMLP 

Supervisionada 

cm1 0,716 0,753 

kc1 0,777 0,8 

kc3 0,564 0,628 

mw1 0,657 0,669 

pc1 0,692 0,744 

pc3 0,763 0,817 

pc4 0,837 0,907 

Fonte: Elaborado Pelo Auto 
 

Tabela 5.29 AutoMLP Semi-Supervisionada (30%) x AutoMLP Supervisionada 

Bases  

de Dados 

SSAutoMLP  

30% 

AutoMLP 

Supervisionada 

cm1 0,709 0,737 

kc1 0,78 0,791 

kc3 0,605 0,666 

mw1 0,687 0,665 

pc1 0,724 0,766 

pc3 0,735 0,798 

pc4 0,88 0,903 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 
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Assim como nos demais experimentos deste trabalho, foi aplicado o teste de 

hipóteses T-Test nos conjuntos de resultados acima de maneira a comparar as 

abordagens estatisticamente. Os resultados estão representados em cada uma das 

Tabelas, destacando a abordagem com melhor desempenho cujo T-Test apresentou 

diferença significativa. 

 Após a aplicação do teste podemos concluir que o algoritmo supervisionado 

com AutoMLP produz resultados superiores às abordagens semi-supervisionadas 

com AutoMLP, independente do percentual dos dados do conjunto de treinamento 

rotulados.  

 Na Tabela 5.27, o algoritmo semi-supervisionado atingiu melhor desempenho 

em relação ao supervisionado apenas na base mw1. Na Tabela 5.28, a base pc1 

não possuiu diferença significativa ao comparar a abordagem semi-supervisionada 

com a supervisionada. Na Tabela 5.29, percebemos que em duas bases (kc1 e 

mw1), não houve diferença significativa entre os resultados. Em todos os demais 

experimentos, o algoritmo AutoMLP supervisionado atingiu desempenho superior. 

 De maneira geral, o algoritmo supervisionado produziu melhor resultado em 

relação ao semi-supervisionado, ambos utilizando o classificador AutoMLP. Porém, 

como anteriormente dito, a abordagem supervisionada é bastante custosa para as 

empresas devido a necessidade de especialistas da regra de negócio da aplicação 

para supervisionar o treinamento do mesmo. 
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6  Conclusão 

 

 

Planejar corretamente a execução de testes ao longo do ciclo de 

desenvolvimento de um software é uma atividade crucial para a garantia da 

qualidade do software. Os clientes que compram um software desejam que este 

possua um nível de qualidade alto, de maneira que se possa confiar neste software 

e utilizá-lo corretamente, sem impactos para o negócio e atendendo os requisitos 

definidos previamente. O sucesso de um software depende diretamente de sua 

qualidade. Porém, para garantir a qualidade, testar o software é uma atividade muito 

custosa e que depende diretamente do esforço humano. Com o objetivo de 

colaborar com a realização desta tarefa, este trabalho investigou técnicas de 

aprendizagem de máquina para a detecção de módulos de software defeitos. Foram 

estudados e comparados quatro algoritmos de detecção de anomalias em uma 

abordagem não supervisionada, e dois algoritmos de classificação em uma 

abordagem semi-supervisionada. 

 Para garantir a qualidade de um software, os especialistas executam 

manualmente testes construídos baseados em um documento de requisitos, sem 

priorização por funcionalidade, o que pode tornar bastante custosa esta atividade. A 

utilização de uma técnica de detecção de defeitos em módulos de software 

utilizando aprendizagem de máquina demonstrou ser bastante eficaz. Um dos 

grandes benefícios de se utilizar aprendizagem de máquina é que ao detectar um 

módulo de software como defeituoso, a técnica estará subsidiando o planejamento 

das atividades de teste, pois colabora tanto com a priorização de funcionalidades, 

como com a alocação de recursos. Um módulo detectado como defeituoso antes de 

se iniciar as atividades de teste, permite que uma equipe de especialistas mais 

experientes seja alocada para testar aquele módulo, bem como permite que a 

equipe priorize aquela funcionalidade, iniciando os testes por ela, visto que, quanto 

antes um defeito for encontrado durante o ciclo de desenvolvimento, menos custosa 

será sua correção. 

Durante a realização desta dissertação, foi constatada uma grande lacuna no 

uso de abordagens semi-supervisionadas no âmbito de detecção de módulos de 

software defeituosos. Isto demonstra uma grande oportunidade de investigações e 
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experimentos para este tipo de abordagem neste ramo de pesquisa. Também foi 

possível perceber o baixo número de pesquisas que utilizam a abordagem não 

supervisionada com algoritmos de detecção de anomalias para a detecção de 

módulos de software defeituosos. A facilidade de uso destes algoritmos não 

supervisionados é enorme pois não necessita de um processo de treinamento. 

A principal contribuição deste trabalho foi a realização de uma avaliação 

comparativa entre o desempenho de abordagens não supervisionadas e semi-

supervisionadas para a detecção de módulos de software defeituosos. Esta 

dissertação comparou o desempenho de algoritmos não supervisionados de 

detecção de anomalias (kNNG, LOF, INFLO e LDCOF) com algoritmos semi-

supervisionados utilizando Naive Bayes e AutoMLP. Os resultados demonstraram a 

superioridade da abordagem semi-supervisionada em relação a não supervisionada, 

que em mais de 52% dos experimentos, obteve melhor desempenho. Os algoritmos 

não supervisionados não obtiveram um bom desempenho, pois em apenas 10% dos 

casos, possuiu resultado melhor que o semi-supervisionado. 

Dentre os algoritmos pesquisados, o AutoMLP demonstrou ser bastante 

poderoso para realizar a previsão de módulos de software defeituosos, possuindo 

desempenho muito superior ao produzido pelo algoritmo Naive Bayes. Enquanto o 

Naive Bayes conseguiu ser superior a abordagem não supervisionada em pouco 

mais de 39% dos casos, o AutoMLP obteve mais de 65% de superioridade, 

demonstrando que é um algoritmo mais poderoso e eficaz para a utilização neste 

tipo de tarefa. 

Um outro dado relevante obtido a partir dos experimentos, foi que quanto 

maior o percentual de dados rotulados no conjunto de treinamento, melhor o 

resultado da abordagem semi-supervisionada. Nos experimentos realizados, o 

algoritmo AutoMLP com 30% dos dados rotulados produziu o melhor resultado 

dentre os classificadores. Isto complementa também o resultado da análise realizada 

na seção 5.4, ao comparar a abordagem semi-supervisionada com AutoMLP com o 

AutoMLP em uma abordagem supervisionada. Esta comparação permite inferir que 

caso toda a base esteja rotulada, ou seja, num processo supervisionado, o resultado 

da detecção é significativamente superior. 

Os algoritmos e abordagens foram comparados utilizando como fonte de 

informação, as bases da NASA, disponibilizadas publicamente a partir do repositório 

PROMISE. Para garantia de uma análise correta, os resultados foram comparados 
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através do teste t de Student que analisou a existência de diferença significativa 

entre os desempenhos. 

 Na seção 6.1 sugerem-se alguns trabalhos futuros, relacionados ao tema 

desta pesquisa. Na seção 6.2, alguns comentários finais são apresentados. 

  

 

6.1. Trabalhos Futuros 

O conteúdo apresentado neste trabalho permitiu identificar algumas oportunidades 

de realização de outros experimentos no âmbito da detecção de módulos de 

software defeituosos. Dentre os quais podemos destacar: 

1. Um trabalho interessante para o futuro é a análise dos parâmetros de cada 

um dos algoritmos utilizados neste experimento para verificar quais deles 

podem impactar positivamente o resultado da classificação; 

2. Os experimentos deste trabalho foram executados utilizando quatro 

algoritmos não supervisionados de detecção de anomalias: kNN Global 

Anomaly Score (kNNG), Local Outlier Factor (LOF), Influenced Outlierness 

(INFLO) e Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF). Existem mais 

11 algoritmos de detecção de anomalias implementados na ferramenta 

RapidMiner que podem também ser alvo de um estudo comparativo com a 

abordagem semi-supervisionada. Utilizar estes algoritmos pode trazer 

resultados interessantes para a área de pesquisa; 

3. Para a construção da abordagem semi-supervisionada, foram utilizados os 

algoritmos Naive Bayes e AutoMLP. Como pesquisa futura, pode-se utilizar 

outros algoritmos de classificação vislumbrando uma melhoria de 

desempenho da abordagem; 

4. Para a detecção de módulos defeituosos em um software novo, poderia 

utilizar dados de um projeto para prever defeitos em outros projetos. O estudo 

para analisar o comportamento da abordagem semi-supervisionada neste 

cenário pode prover resultados eficazes para a realidade de empresas de 

software; 

5. Um experimento interessante é analisar se as características da base 

(linguagem de programação, tipo de sistema, linhas de código e etc) 

influenciam no percentual de módulos de software defeituosos desta base; 
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6. Analisar se existe um conjunto de métricas de cada base de dados que é 

suficiente para indicar se o módulo é defeituoso ou não, de maneira a diminuir 

o conjunto de métricas que necessitam ser coletadas; 

7. Comparar os resultados deste trabalho com outros trabalhos que usaram 

algoritmos semi-supervisionados para detecção de módulo de software 

defeituoso. 

 

 

6.2. Comentários Finais 

Esta pesquisa realizou comparações entre uma abordagem não supervisionada com 

detecção de anomalias e uma abordagem semi-supervisionada, para a detecção de 

módulos de software defeituosos. Pode-se também analisar como as bases de 

dados da NASA do repositório PROMISE são úteis como fontes de informação, 

podendo ser amplamente utilizada para este fim. 

 De maneira geral, a proposta de aumentar a qualidade de um software é por 

si só, um motivo importante para o investimento em atividades que possam melhorar 

o processo do dia-a-dia de uma empresa de tecnologia. Utilizar algoritmos semi-

supervisionados de maneira a prever módulos de software defeituosos pode gerar 

resultados financeiros bastante positivos o que é mais um ponto a favor do 

investimento nesta área de pesquisa. 

 O grande objetivo deste trabalho é permitir que estas abordagens sejam 

aplicadas com facilidade em projetos reais e que possam contribuir para melhoria 

dos planejamentos das atividades de teste de software, priorizando funcionalidades 

e alocando de maneira mais eficaz os especialistas da área de testes. Colaborar 

com a construção de softwares com qualidade ao redor do mundo é uma motivação 

bastante interessante e que norteou todo o desenvolvimento deste trabalho. 
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Apêndice A: Valor padrão dos parâmetros dos algoritmos 

utilizados no processo da ferramenta RapidMiner 

OPERADOR X-Validation 

sampling type: stratified sampling 

 

OPERADOR Naive Bayes 

laplace correction: yes 

 

OPERADOR AutoMLP 

training cycles: 10 

number of generations: 10 

number of esemble mlps: 4 

 

OPERADOR k-NN Global Anomaly Score 

k: 10 

use k-th neighbor distance only (no average): false 

measure types: MixedMeasures 

mixed measure: MixedEuclideanDistance 

 

OPERADOR Local Outlier Factor (LOF) 

k min (MinPtsLB): 10 

k max (MinPtsUB): 20 

measure types: MixedMeasures 

mixed measure: MixedEuclideanDistance  

parallelize evaluation process: false 
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OPERADOR Influenced Outlierness (INFLO) 

k: 10 

measure types: MixedMeasures 

mixed measure: MixedEuclideanDistance 

 

OPERADOR k-means 

add cluster attribute: true 

add as label: false 

remove unlabeled: false 

k: 2 

max runs: 10 

determine good start values: false 

measure types: BregmanDivergences 

divergence: SquaredEuclideanDistance 

max optimization steps: 100 

use local random seed: false 

 

OPERADOR Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF) 

measure types: MixedMeasures 

mixed measure: MixedEuclideanDistance 

divide clusters like cblof: false 

gamma: 0.1 

 

OPERADOR T-Test 

alpha: 0.05 
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Apêndice B: Métricas das bases de dados da NASA 

 

Base: cm1 

 1. loc: Quantidade de linhas de código (Métrica de McCabe) 

 2. v(g): Complexidade ciclomática (Métrica de McCabe) 

 3. ev(g): Complexidade essencial (Métrica de McCabe) 

 4. iv(g): Complexidade de projeto (Métrica de McCabe) 

 5. n: Total de operadores + operandos  (Métrica de Halstead) 

 6. v: Volume (Métrica de Halstead) 

 7. l: Tamanho (Métrica de Halstead) 

 8. d: Nível de dificuldade (Métrica de Halstead) 

 9. i: Conteúdo inteligente (Métrica de Halstead) 

10. e: Esforço (Métrica de Halstead) 

11. b: Estimativa de erro (Métrica de Halstead) 

12. t: Tempo de programação (Métrica de Halstead) 

13. lOCode: Quantidade de linhas de código (Métrica de Halstead) 

14. lOComment: Quantidade de linhas de comentário (Métrica de Halstead) 

15. lOBlank: Quantidade de linhas em branco (Métrica de Halstead) 

16. lOCodeAndComment: Quantidade de linhas de código e comentário (Métrica de 

Halstead) 

17. uniq_Op: Quantidade de operadores únicos 

18. uniq_Opnd: Quantidade de operandos únicos 
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19. total_Op: Total de operadores 

20. total_Opnd: Total de operandos 

21. branchCount: Quantidade de fluxos 

22. defects {false,true}: Defeito (rótulo - indica se o módulo possui ou não defeitos 

reportados) 

 

Base: kc1 

1. loc: Quantidade de linhas de código (Métrica de McCabe) 

 2. v(g): Complexidade ciclomática (Métrica de McCabe) 

 3. ev(g): Complexidade essencial (Métrica de McCabe) 

 4. iv(g): Complexidade de projeto (Métrica de McCabe) 

 5. n: Total de operadores + operandos  (Métrica de Halstead) 

 6. v: Volume (Métrica de Halstead) 

 7. l: Tamanho (Métrica de Halstead) 

 8. d: Nível de dificuldade (Métrica de Halstead) 

 9. i: Conteúdo inteligente (Métrica de Halstead) 

10. e: Esforço (Métrica de Halstead) 

11. b: Estimativa de erro (Métrica de Halstead) 

12. t: Tempo de programação (Métrica de Halstead) 

13. lOCode: Quantidade de linhas de código (Métrica de Halstead) 

14. lOComment: Quantidade de linhas de comentário (Métrica de Halstead) 

15. lOBlank: Quantidade de linhas em branco (Métrica de Halstead) 

16. lOCodeAndComment: Quantidade de linhas de código e comentário (Métrica de 

Halstead) 

17. uniq_Op: Quantidade de operadores únicos 

18. uniq_Opnd: Quantidade de operandos únicos 

19. total_Op: Total de operadores 
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20. total_Opnd: Total de operandos 

21. branchCount: Quantidade de fluxos 

22. problems {false,true}: Defeito (rótulo - indica se o módulo possui ou não defeitos 

reportados) 

 

Base: kc3 

 1. LOC_BLANK: Quantidade de linhas em branco               

 2. BRANCH_COUNT: Quantidade de fluxos 

 3. CALL_PAIRS: Quantidade de chamadas de função  

 4. LOC_CODE_AND_COMMENT: Quantidade de linhas de código e comentário 

 5. LOC_COMMENTS: Quantidade de linhas de comentário 

 6. CONDITION_COUNT: Quantidade de condições 

 7. CYCLOMATIC_COMPLEXITY: Complexidade ciclomática 

 8. CYCLOMATIC_DENSITY: Densidade ciclomática 

 9. DECISION_COUNT: Quantidade de pontos de decisão 

10. DECISION_DENSITY: Densidade de decisão 

11. DESIGN_COMPLEXITY: Complexidade de projeto 

12. DESIGN_DENSITY: Densidade de projeto 

13. EDGE_COUNT: Quantidade de arestas 

14. ESSENTIAL_COMPLEXITY: Complexidade essencial 

15. ESSENTIAL_DENSITY: Densidade essencial 

16. LOC_EXECUTABLE: Quantidade de linhas de código executáveis 

17. PARAMETER_COUNT: Quantidade de parâmetros 

18. GLOBAL_DATA_COMPLEXITY: Relação entre a complexidade ciclomática com 

a quantidade de parâmetros 

19. GLOBAL_DATA_DENSITY: Relação entre GLOBAL_DATA_COMPLEXITY e a 

complexidade ciclomática 
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20. HALSTEAD_CONTENT: Conteúdo inteligente (Métrica de Halstead) 

21: HALSTEAD_DIFFICULTY: Nível de dificuldade (Métrica de Halstead) 

22. HALSTEAD_EFFORT: Esforço (Métrica de Halstead) 

23. HALSTEAD_ERROR_EST: Estimativa de erro (Métrica de Halstead) 

24. HALSTEAD_LENGTH: Tamanho (Métrica de Halstead) 

25. HALSTEAD_LEVEL: Nível (Métrica de Halstead) 

26. HALSTEAD_PROG_TIME: Tempo de programação (Métrica de Halstead) 

27. HALSTEAD_VOLUME: Volume (Métrica de Halstead) 

28. MAINTENANCE_SEVERITY: Dificuldade de manutenção 

29. MODIFIED_CONDITION_COUNT: Quantidade de decisões cujo efeito afeta a 

saída da decisão ao variar apenas a condição 

30. MULTIPLE_CONDITION_COUNT: Quantidade de condições múltiplas 

31. NODE_COUNT: Quantidade de nós 

32. NORMALIZED_CYLOMATIC_COMPLEXITY: Relação entre complexidade 

ciclomática com a quantidade de linhas de código 

33. NUM_OPERANDS: Total de operandos 

34. NUM_OPERATORS: Total de operadores 

35. NUM_UNIQUE_OPERANDS: Quantidade de operandos únicos 

36. NUM_UNIQUE_OPERATORS: Quantidade de operadores únicos 

37. NUMBER_OF_LINES: Quantidade de linhas de código 

38. PERCENT_COMMENTS: Percentual de comentários do código 

39. LOC_TOTAL: Quantidade total de linhas de código 

40. Defective {Y,N}: Defeito (rótulo - indica se o módulo possui ou não defeitos 

reportados) 

 

Base: mw1 

 1. LOC_BLANK: Quantidade de linhas em branco               
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 2. BRANCH_COUNT: Quantidade de fluxos 

 3. CALL_PAIRS: Quantidade de chamadas de função  

 4. LOC_CODE_AND_COMMENT: Quantidade de linhas de código e comentário 

 5. LOC_COMMENTS: Quantidade de linhas de comentário 

 6. CONDITION_COUNT: Quantidade de condições 

 7. CYCLOMATIC_COMPLEXITY: Complexidade ciclomática 

 8. CYCLOMATIC_DENSITY: Densidade ciclomática 

 9. DECISION_COUNT: Quantidade de pontos de decisão 

10. DECISION_DENSITY: Densidade de decisão 

11. DESIGN_COMPLEXITY: Complexidade de projeto 

12. DESIGN_DENSITY: Densidade de projeto 

13. EDGE_COUNT: Quantidade de arestas 

14. ESSENTIAL_COMPLEXITY: Complexidade essencial 

15. ESSENTIAL_DENSITY: Densidade essencial 

16. LOC_EXECUTABLE: Quantidade de linhas de código executáveis 

17. PARAMETER_COUNT: Quantidade de parâmetros 

18. HALSTEAD_CONTENT: Conteúdo inteligente (Métrica de Halstead) 

19: HALSTEAD_DIFFICULTY: Nível de dificuldade (Métrica de Halstead) 

20. HALSTEAD_EFFORT: Esforço (Métrica de Halstead) 

21. HALSTEAD_ERROR_EST: Estimativa de erro (Métrica de Halstead) 

22. HALSTEAD_LENGTH: Tamanho (Métrica de Halstead) 

23. HALSTEAD_LEVEL: Nível (Métrica de Halstead) 

24. HALSTEAD_PROG_TIME: Tempo de programação (Métrica de Halstead) 

25. HALSTEAD_VOLUME: Volume (Métrica de Halstead) 

26. MAINTENANCE_SEVERITY: Dificuldade de manutenção 
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27. MODIFIED_CONDITION_COUNT: Quantidade de decisões cujo efeito afeta a 

saída da decisão ao variar apenas a condição 

28. MULTIPLE_CONDITION_COUNT: Quantidade de condições múltiplas 

29. NODE_COUNT: Quantidade de nós 

30. NORMALIZED_CYLOMATIC_COMPLEXITY: Relação entre complexidade 

ciclomática com a quantidade de linhas de código 

31. NUM_OPERANDS: Total de operandos 

32. NUM_OPERATORS: Total de operadores 

33. NUM_UNIQUE_OPERANDS: Quantidade de operandos únicos 

34. NUM_UNIQUE_OPERATORS: Quantidade de operadores únicos 

35. NUMBER_OF_LINES: Quantidade de linhas de código 

36. PERCENT_COMMENTS: Percentual de comentários do código 

37. LOC_TOTAL: Quantidade total de linhas de código 

38. Defective {Y,N}: Defeito (rótulo - indica se o módulo possui ou não defeitos 

reportados) 

 

Base: pc1 

1. loc: Quantidade de linhas de código (Métrica de McCabe) 

 2. v(g): Complexidade ciclomática (Métrica de McCabe) 

 3. ev(g): Complexidade essencial (Métrica de McCabe) 

 4. iv(g): Complexidade de projeto (Métrica de McCabe) 

 5. n: Total de operadores + operandos  (Métrica de Halstead) 

 6. v: Volume (Métrica de Halstead) 

 7. l: Tamanho (Métrica de Halstead) 

 8. d: Nível de dificuldade (Métrica de Halstead) 

 9. i: Conteúdo inteligente (Métrica de Halstead) 

10. e: Esforço (Métrica de Halstead) 
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11. b: Estimativa de erro (Métrica de Halstead) 

12. t: Tempo de programação (Métrica de Halstead) 

13. lOCode: Quantidade de linhas de código (Métrica de Halstead) 

14. lOComment: Quantidade de linhas de comentário (Métrica de Halstead) 

15. lOBlank: Quantidade de linhas em branco (Métrica de Halstead) 

16. lOCodeAndComment: Quantidade de linhas de código e comentário (Métrica de 

Halstead) 

17. uniq_Op: Quantidade de operadores únicos 

18. uniq_Opnd: Quantidade de operandos únicos 

19. total_Op: Total de operadores 

20. total_Opnd: Total de operandos 

21. branchCount: Quantidade de fluxos 

22. defects {false,true}: Defeito (rótulo - indica se o módulo possui ou não defeitos 

reportados) 

 

Base: pc3 

1. LOC_BLANK: Quantidade de linhas em branco               

 2. BRANCH_COUNT: Quantidade de fluxos 

 3. CALL_PAIRS: Quantidade de chamadas de função  

 4. LOC_CODE_AND_COMMENT: Quantidade de linhas de código e comentário 

 5. LOC_COMMENTS: Quantidade de linhas de comentário 

 6. CONDITION_COUNT: Quantidade de condições 

 7. CYCLOMATIC_COMPLEXITY: Complexidade ciclomática 

 8. CYCLOMATIC_DENSITY: Densidade ciclomática 

 9. DECISION_COUNT: Quantidade de pontos de decisão 

10. DECISION_DENSITY: Densidade de decisão 

11. DESIGN_COMPLEXITY: Complexidade de projeto 
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12. DESIGN_DENSITY: Densidade de projeto 

13. EDGE_COUNT: Quantidade de arestas 

14. ESSENTIAL_COMPLEXITY: Complexidade essencial 

15. ESSENTIAL_DENSITY: Densidade essencial 

16. LOC_EXECUTABLE: Quantidade de linhas de código executáveis 

17. PARAMETER_COUNT: Quantidade de parâmetros 

18. HALSTEAD_CONTENT: Conteúdo inteligente (Métrica de Halstead) 

19: HALSTEAD_DIFFICULTY: Nível de dificuldade (Métrica de Halstead) 

20. HALSTEAD_EFFORT: Esforço (Métrica de Halstead) 

21. HALSTEAD_ERROR_EST: Estimativa de erro (Métrica de Halstead) 

22. HALSTEAD_LENGTH: Tamanho (Métrica de Halstead) 

23. HALSTEAD_LEVEL: Nível (Métrica de Halstead) 

24. HALSTEAD_PROG_TIME: Tempo de programação (Métrica de Halstead) 

25. HALSTEAD_VOLUME: Volume (Métrica de Halstead) 

26. MAINTENANCE_SEVERITY: Dificuldade de manutenção 

27. MODIFIED_CONDITION_COUNT: Quantidade de decisões cujo efeito afeta a 

saída da decisão ao variar apenas a condição 

28. MULTIPLE_CONDITION_COUNT: Quantidade de condições múltiplas 

29. NODE_COUNT: Quantidade de nós 

30. NORMALIZED_CYLOMATIC_COMPLEXITY: Relação entre complexidade 

ciclomática com a quantidade de linhas de código 

31. NUM_OPERANDS: Total de operandos 

32. NUM_OPERATORS: Total de operadores 

33. NUM_UNIQUE_OPERANDS: Quantidade de operandos únicos 

34. NUM_UNIQUE_OPERATORS: Quantidade de operadores únicos 

35. NUMBER_OF_LINES: Quantidade de linhas de código 

36. PERCENT_COMMENTS: Percentual de comentários do código 
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37. LOC_TOTAL: Quantidade total de linhas de código 

38. Defective {Y,N}: Defeito (rótulo - indica se o módulo possui ou não defeitos 

reportados) 

 

Base: pc4 

1. LOC_BLANK: Quantidade de linhas em branco               

 2. BRANCH_COUNT: Quantidade de fluxos 

 3. CALL_PAIRS: Quantidade de chamadas de função  

 4. LOC_CODE_AND_COMMENT: Quantidade de linhas de código e comentário 

 5. LOC_COMMENTS: Quantidade de linhas de comentário 

 6. CONDITION_COUNT: Quantidade de condições 

 7. CYCLOMATIC_COMPLEXITY: Complexidade ciclomática 

 8. CYCLOMATIC_DENSITY: Densidade ciclomática 

 9. DECISION_COUNT: Quantidade de pontos de decisão 

10. DECISION_DENSITY: Densidade de decisão 

11. DESIGN_COMPLEXITY: Complexidade de projeto 

12. DESIGN_DENSITY: Densidade de projeto 

13. EDGE_COUNT: Quantidade de arestas 

14. ESSENTIAL_COMPLEXITY: Complexidade essencial 

15. ESSENTIAL_DENSITY: Densidade essencial 

16. LOC_EXECUTABLE: Quantidade de linhas de código executáveis 

17. PARAMETER_COUNT: Quantidade de parâmetros 

18. HALSTEAD_CONTENT: Conteúdo inteligente (Métrica de Halstead) 

19: HALSTEAD_DIFFICULTY: Nível de dificuldade (Métrica de Halstead) 

20. HALSTEAD_EFFORT: Esforço (Métrica de Halstead) 

21. HALSTEAD_ERROR_EST: Estimativa de erro (Métrica de Halstead) 
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22. HALSTEAD_LENGTH: Tamanho (Métrica de Halstead) 

23. HALSTEAD_LEVEL: Nível (Métrica de Halstead) 

24. HALSTEAD_PROG_TIME: Tempo de programação (Métrica de Halstead) 

25. HALSTEAD_VOLUME: Volume (Métrica de Halstead) 

26. MAINTENANCE_SEVERITY: Dificuldade de manutenção 

27. MODIFIED_CONDITION_COUNT: Quantidade de decisões cujo efeito afeta a 

saída da decisão ao variar apenas a condição 

28. MULTIPLE_CONDITION_COUNT: Quantidade de condições múltiplas 

29. NODE_COUNT: Quantidade de nós 

30. NORMALIZED_CYLOMATIC_COMPLEXITY: Relação entre complexidade 

ciclomática com a quantidade de linhas de código 

31. NUM_OPERANDS: Total de operandos 

32. NUM_OPERATORS: Total de operadores 

33. NUM_UNIQUE_OPERANDS: Quantidade de operandos únicos 

34. NUM_UNIQUE_OPERATORS: Quantidade de operadores únicos 

35. NUMBER_OF_LINES: Quantidade de linhas de código 

36. PERCENT_COMMENTS: Percentual de comentários do código 

37. LOC_TOTAL: Quantidade total de linhas de código 

38. c {TRUE,FALSE}: Defeito (rótulo - indica se o módulo possui ou não defeitos 

reportados) 

 


