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Resumo

Esta dissertação descreve a ferramenta Test Case Selector (TCS), desenvolvida para auxiliar o
usuário a selecionar casos de teste. O Test Case Selector foi desenvolvido no contexto de uma
cooperação industrial com a Motorola, onde seleção de testes de regressão não é uma tarefa
fácil. Em geral, uma suíte possui milhares de casos de testes e, em um ciclo de regressão,
apenas algumas centenas podem ser executados, de acordo com a capacidade dos times de
execução. Tal seleção é feita manualmente. O processo de seleção do TCS atribui pontos a
cada caso de teste de acordo com 4 critérios de seleção: número de execuções, taxa de falhas
por execução, número de defeitos novos encontrados e complexidade do teste. O usuário atribui
pesos a cada critério e o TCS calcula uma média ponderada para cada caso de teste. Os casos
de teste que mais pontuaram são mais relevantes para o ciclo de regressão.

Para avaliar a ferramenta TCS, desenvolvemos uma ferramenta auxiliar de cálculo de métri-
cas e executamos 3 estudos de caso. A métrica M1 calcula a intersecção existente entre as técni-
cas manual e automática e as métricas M2.1 e M2.2 calculam a efetividade da seleção automática
baseado no percentual de casos de teste que acham defeitos e no percentual de defeitos encon-
trados, respectivamente. O primeiro estudo de caso compara a seleção manual com a seleção
automática, o segundo avalia a efetividade da seleção automática realizada pelo TCS e o ter-
ceiro ilustra um processo de extração de pesos a partir do histórico de execução. De acordo com
os resultados analisados, verificamos que no primeiro estudo de caso, não houve semelhança
significativa entre os casos de teste selecionados de forma manual e automática. No segundo
estudo de caso, observamos que a efetividade obtida ao considerar pequenos intervalos não
foi satisfatória e no terceiro, através do processo de melhoria contínua, conseguimos detectar
critérios que foram eficazes no passado e obtivemos resultados mais efetivos.

As principais contribuições deste trabalho são: a definição de 4 critérios para seleção de
casos de teste caixa-preta baseados em informações históricas e julgamento de especialistas; a
implementação de ferramentas para mecanizar a seleção de casos de teste e realizar o cálculo
automático das métricas; estudos de caso ilustrando o uso da ferramenta TCS em suítes reais e
um processo de seleção de casos de teste baseado em melhoria contínua.

Palavras-chaves: Teste de Software, Teste de Regressão, Seleção de Testes.
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Abstract

This dissertation describes the Test Case Selector (TCS), a tool for automated test selection.
The Test Case Selector was developed in collaboration with Motorola, where the selection
of regression tests is a challenge. Typically, a test suite has thousands of tests. However, the
resources (time and testers) available allow only a few hundreds to be selected and to eventually
run. This is currently done by hand. The TCS tool computes 4 test cases attributes: number
of times the test case ran, bugs found per run, changes request (CRs) per run, and test case
complexity (measured according to a scale from 1 to 5). The user assigns weights to each of
these attributes and the TCS computes the weighted average of each test case. Test cases with
higher averages are more relevant according to the user and, therefore, should be selected.

In order to evaluate the TCS’s performance, we developed a second tool to compute three
metrics: M1, M2.1 and M2.2. M1 calculates the intersection of the manual selection and the TCS
selection. M2.1 and M2.2 compute the amount of selected test cases that find bugs with respect
to the total amount of selected tests. We executed 3 case studies. The first one compares
the manual selection with the TCS selection. The second one evaluates the efficacy of the
TCS according to the testers weights. The third case study illustrates a process for extracting
appropriate weights from the execution history. The weights are not assigned arbitrarily, but
based on historical data. The main contributions of this work are: the definition of 4 test
attributes used to select test cases; the implementation of a tool that automates the selection
process and the calculation of metrics; case studies that show how TCS is applied in real test
suites; and finally, a process for extraction of the weights used by TCS.

Keywords: Software testing, regression test, test selection.
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação

A construção de software está se tornando uma tarefa cada vez mais desafiadora, já que sis-
temas computacionais estão ganhando um papel cada vez mais importante na sociedade. Fa-
lhas encontradas em um sistema podem causar danos catastróficos. Com isso, cresce também
a exigência para que softwares sejam construídos com qualidade.

A atividade de Testes é um componente vital no processo de Qualidade de Software [Pre01].
O SWEBOK [Swe04] define teste como "uma atividade executada para avaliação da qualidade
do produto, identificando defeitos e problemas para sua melhoria. É uma verificação dinâmica
do comportamento de um programa através de uma sequência finita de casos de teste, ade-
quadamente retirada de um domínio usualmente infinito de execuções". Neste trabalho, os
termos casos de teste e teste serão usados indistintamente.

Durante o desenvolvimento de um software, muitas modificações são realizadas por di-
versas razões, como correção de erros, inclusão de novos requisitos, mudança de ambiente e
melhoria de desempenho. Após as mudanças terem sido realizadas, o sistema precisa ser tes-
tado para garantir que ele está se comportando como pretendido e que as modificações não
causaram nenhum impacto adverso na qualidade do software. Em particular, temos que garan-
tir que funcionalidades que estavam corretas antes, continuam corretas na nova versão. Ou seja,
precisamos executar novamente testes que passaram na versão anterior para nos certificar que
o software não regrediu. Estes testes realizados após as mudanças são chamados de testes de
regressão [IEE].

Os testes de regressão são essenciais para garantir a qualidade e a confiabilidade de um
sistema. Eles são caros, porém, quando executados, podem reduzir à metade o custo da
manutenção do software [Jor95]. Usualmente, os testadores dispõem de pouco tempo para
executar os testes de regressão devido à pressão para liberação de um release. Sendo assim, um
teste de regressão completo não pode ser sempre realizado durante modificações e atualizações
frequentes de um sistema por exigir uma grande quantidade de esforço e por ocupar uma fração
de tempo significativa no ciclo de vida de um software [Pre01].

O desenvolvedor deve estruturar seu processo de teste de modo que possa entregar o soft-
ware no tempo e dentro do orçamento e que também satisfaça os requisitos do cliente. Uma
alternativa é a seleção de testes de regressão, que é a repetição de apenas um subconjunto da
suíte de testes inicial. Porém, é preciso definir estratégias para a seleção, já que casos de teste
que poderiam revelar falhas podem ser rejeitados, reduzindo a eficácia do ciclo de teste.

Os trabalhos relacionados ao desta dissertação estão separados pelas áreas de seleção de
testes de regressão e predição de defeitos. Araújo [Ara08] é um trabalho de monografia pi-
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

oneiro no projeto de pesquisa Brazil Test Center (BTC) que define cinco critérios de seleção
baseados na área de depuração, especificamente em predição de defeitos. Harrold e Chitti-
malli [HC08] propõem uma abordagem para seleção de testes de regressão que, ao invés de
utilizar modelos ou código fonte, utiliza os requisitos do sistema. Bahsoon e Mansour [BM01]
apresentam alguns resultados iniciais de um estudo empírico de técnicas de seleção de testes
de regressão. Harrold e Rothermel [HR97] implementam um algoritmo seguro de seleção de
casos de testes utilizando a técnica de re-teste de código modificado. Hassan e Holt [HH05] ap-
resentam uma abordagem de seleção para auxiliar gerentes a determinar em quais subsistemas
focar o esforço dos testes. Kim et al. [KZWZ07] implementam um algoritmo de predição
que ajuda a identificar as entidades do software mais propensas a conter defeitos utilizando
um mecanismo de cache e em Schröter et al. [SZPZ06], foram extraídos bugs do Eclipse e
de versões de bancos de dados com o intuito de identificar os múltiplos fatores que provocam
falhas.

Os trabalhos de seleção são, na maioria, específicos para testes de caixa-branca. Alguns
trabalhos de predição de defeitos podem ser usados como ferramentas de seleção de testes
caixa-preta. Entretanto, dos trabalhos estudados, poucos critérios propostos na predição de
defeitos são mecanizáveis no contexto desta dissertação.

1.2 Objetivo do Trabalho

O objetivo deste trabalho é propor uma técnica de seleção de casos de teste de regressão, a
partir de um conjunto de testes já existente, visando diminuir o escopo do ciclo de teste, de
forma que os casos de teste potencialmente mais relevantes sejam priorizados. Na prática, uma
suíte possui milhares de testes e, em um ciclo de regressão, apenas algumas centenas podem
ser executados, por exemplo, em uma suíte com 2000 testes digamos que somente 200 testes
são de fato selecionados.

A seleção é realizada de acordo com a pontuação que cada caso de teste recebe, a par-
tir do estabelecimento de critérios como, por exemplo, número de execuções ou quantidade
de defeitos encontrados. A metodologia aproveita as informações recolhidas em execuções
precedentes dos casos de teste para obter a lista de testes mais relevantes. O julgamento de es-
pecialistas também é considerado como uma das principais premissas na técnica. Além disso,
uma ferramenta foi desenvolvida para gerar a seleção de casos de testes de forma automática.
A efetividade do método foi avaliada através de estudos de casos realizados na Motorola.

1.3 Contextualização

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Brazil Test Center (BTC), uma cooperação entre
a Motorola e o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE).

O objetivo geral desse projeto é contribuir com todo o processo de testes da Motorola,
automatizando a geração, seleção e avaliação de casos de teste para aplicações móveis. A
Figura 1.1 fornece uma visão das principais linhas de pesquisa do projeto. A partir de requisitos
descritos em linguagem natural ou diagramas UML, casos de teste podem ser gerados de forma
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automática tendo como base uma notação intermediária, que representa o modelo formal da
aplicação. Além disso, a estimativa de tempo e esforço de execução podem ser calculados e a
cobertura de código na execução dos casos de teste pode ser analisada.

Figura 1.1 Fluxo de Informações do BTC Research Project

Considerando o contexto do BTC, o escopo deste trabalho é na área de seleção de casos
de teste, cujo objetivo específico é definir um procedimento adequado para seleção de casos
de teste, tornando possível a identificação efetiva de testes com potencial para revelar erros
importantes na aplicação, e com cobertura adequada.

1.4 Contribuições

Dentre as contribuições do trabalho, destacam-se:

• A definição de 4 critérios que auxiliam no processo de seleção de testes de regressão:
número total de execuções, taxa de falhas por execução, número de defeitos únicos en-
contrados e nível de regressão. Estes critérios foram definidos baseado em informações
históricas e julgamento de especialistas.

• A implementação de uma ferramenta para mecanizar a seleção. O Test Case Selector
(TCS) tem como principal objetivo automatizar o processo de seleção e identificar quais
testes são mais propensos a detectar falhas. Desse modo, os testes são classificados pela
ferramenta de acordo com os critérios adotados e os mais relevantes são selecionados
para execução em um determinado ciclo.

• A implementação de uma ferramenta para calcular métricas de seleção. Para avaliar a
ferramenta TCS, desenvolvemos uma ferramenta auxiliar para automatizar o processo
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de cálculo de métricas de seleção. A métrica M1 calcula a intersecção existente entre
as técnicas manual e automática e as métricas M2.1 e M2.2 calculam a efetividade da
seleção automática baseado no percentual de testes que acham defeitos e no percentual
de defeitos encontrados, respectivamente. Tanto o TCS quanto a ferramenta para cálculo
das métricas foram implementados em Java e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados
utilizado foi o Microsoft SQL Server 2005.

• A realização de 3 estudos de casos como mecanismo de validação da ferramenta TCS
com suítes reais do BTC. O primeiro estudo de caso compara a seleção manual com
a seleção automática, o segundo avalia a efetividade da seleção automática realizada
pelo TCS e o terceiro ilustra um processo de extração de pesos a partir do histórico de
execução. A partir dos resultados analisados, verificamos que não houve semelhança
significativa entre os testes selecionados de forma manual e automática e a efetividade
obtida considerando pequenos intervalos não foi satisfatória. Através do processo de
melhoria contínua, demonstramos como detectar critérios que foram eficazes no passado
e como atribuir pesos a ferramenta TCS de modo a obter resultados mais efetivos.

1.5 Estrutura da Dissertação

O restante deste documento está estruturado da forma que segue.

• Capítulo 2: Conceitos Gerais Este capítulo fornece o embasamento conceitual necessário
ao entendimento deste trabalho. São apresentados os principais conceitos relacionados a
teste, destacando as principais técnicas seletivas de testes de regressão, e também, con-
ceitos inerentes a aplicações para celulares.

• Capítulo 3: Seleção de Testes Este capítulo descreve o método de seleção de testes de
regressão proposto neste trabalho, além das premissas adotadas e dos critérios estabele-
cidos para sua definição.

• Capítulo 4: Implementação Este capítulo descreve a arquitetura da ferramenta TCS e
da ferramenta de cálculo de métricas, assim como detalhes de suas implementações. A
interface gráfica das ferramentas e uma demonstração de suas funcionalidades também
são exibidas.

• Capítulo 5: Estudos de Caso Este capítulo descreve os estudos de caso realizados na
Motorola com o intuito de avaliar o método de seleção de testes proposto neste trabalho.
Por fim, os resultados obtidos são analisados.

• Capítulo 6: Trabalhos Relacionados Este capítulo apresenta trabalhos relacionados ao
desta dissertação, separados pelas áreas de seleção de testes de regressão e predição de
defeitos.

• Capítulo 7: Conclusões Este capítulo sumariza o trabalho desenvolvido e apresenta
algumas considerações sobre o mesmo. Propostas de trabalhos futuros são apresentadas
e discutidas.



CAPÍTULO 2

Conceitos Gerais

Este capítulo tem como principal objetivo fornecer o embasamento conceitual mínimo necessário
acerca dos principais conceitos abordados ao longo deste trabalho. São apresentados e discu-
tidos conceitos básicos sobre teste de software assim como os níveis e as técnicas existentes.
Além disso, serão apresentadas as principais técnicas seletivas de casos de teste para testes de
regressão e conceitos inerentes a aplicações para celulares.

2.1 Teste de Software

Teste de software é uma atividade executada para a avaliação e a melhoria da qualidade de
um produto, identificando tanto conformidade com a especificação quanto defeitos. Consiste
na verificação dinâmica do comportamento de um programa através de um conjunto finito
de casos de teste, adequadamente selecionado a partir de um domínio usualmente infinito de
execuções [Swe04]. O objetivo desta fase é encontrar defeitos no software, para que estes
possam ser corrigidos antes da entrega final.

O processo de desenvolvimento de software envolve uma série de atividades nas quais,
apesar das técnicas, métodos e ferramentas empregados, erros no produto ainda podem ocorrer.
Atividades agregadas sob o nome de Garantia de Qualidade de software têm sido introduzidas
ao longo de todo o processo de desenvolvimento, entre elas atividades de V&V - Verificação
e Validação que visam assegurar que o software cumpra as suas especificações e atenda às
necessidades dos usuários e clientes. [Som06]. Define-se Verificação e Validação como:

• Verificação: refere-se ao conjunto de atividades que garante que o software implemente
corretamente a especificação;

• Validação: refere-se ao conjunto de atividades que garante que a especificação do soft-
ware está correta.

Dentre as técnicas de verificação, a atividade de teste é uma das mais utilizadas, constituindo-
se em um dos elementos para fornecer evidências da confiabilidade do software em comple-
mento a outras atividades.

2.2 Níveis de Teste

O planejamento dos testes deve ocorrer em diferentes níveis e em paralelo ao desenvolvimento
do software. De acordo com Rocha et. al. [RMW01], definimos que os principais níveis de

5
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teste de software são:

• Teste de Unidade: também conhecido como testes unitários. Tem por objetivo explorar a
menor unidade do projeto, procurando provocar falhas ocasionadas por defeitos de lógica
e de implementação em cada módulo, separadamente. O universo alvo desse tipo de teste
são os métodos dos objetos ou mesmo pequenos trechos de código.

• Teste de Integração: visa provocar falhas associadas às interfaces entre os módulos
quando esses são integrados para construir a estrutura do software que foi estabelecida
na fase de projeto.

• Teste de Sistema: avalia o software em busca de falhas por meio da utilização do mesmo,
como se fosse um usuário final. Dessa maneira, os testes são executados nos mesmos
ambientes, com as mesmas condições e com os mesmos dados de entrada que um usuário
utilizaria no seu dia-a-dia de manipulação do software. Verifica se o produto satisfaz seus
requisitos.

• Teste de Aceitação: são realizados geralmente por um restrito grupo de usuários finais
do sistema. Estes usuários simulam operações de rotina do sistema de modo a verificar
se seu comportamento está de acordo com o solicitado.

2.3 Técnicas

As técnicas de teste fornecem ao desenvolvedor uma abordagem sistemática e teoricamente
fundamentada, além de constituírem um mecanismo que pode auxiliar a avaliar a qualidade e a
adequação da atividade de teste. As técnicas (abordagens) de teste existentes são [Pre01]:

2.3.1 Técnica Funcional (Caixa-Preta)

O teste funcional, também conhecido como teste caixa-preta, concentra-se nos requisitos fun-
cionais do software. Ou seja, testes funcionais permitem ao engenheiro de software obter um
conjuntos de condições de entrada que irão exercitar plenamente todos os requisitos funcionais
para um programa.

Testes que utilizam esta abordagem são chamados "caixa-preta" porque testam as fun-
cionalidades do sistema contra as especificações, sem levar em consideração a estrutura in-
terna/implementação de uma determinada funcionalidade, limitando-se a verificar se as saídas
produzidas pelo sistema estão compatíveis com as entradas fornecidas [Wil06].

Os erros encontrados através desta técnica pertencem às seguintes categorias: (1) funções
incorretas ou ausentes; (2) erros de interface; (3) erros nas estruturas de dados ou no acesso
a bancos de dados externos; (4) erros de desempenho; e (5) erros de inicialização e término
[Wil06].

Testes funcionais são normalmente realizados nos níveis de testes de integração, testes de
sistema e aceitação. Porém também podem ser utilizados em testes unitários.
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Com a técnica funcional temos a vantagem de gerar casos de teste mesmo antes de a im-
plementação estar pronta, já que a base é a especificação. Além disso, o testador não necessita
ter conhecimento da linguagem de implementação do software para testá-lo. Outra importante
vantagem é que os testes funcionais são independentes de como o software é implementado.
Assim, se a implementação mudar, os casos de testes continuam inalterados e úteis.

A desvantagem desta abordagem é que, para sistemas complexos, pode existir uma quanti-
dade excessiva de entradas, resultando em uma explosão de casos de testes, fazendo com que
apenas um pequeno número de entradas possa ser realmente testado. Além disso, é impossível
saber que partes do código foram testadas e pode haver redundâncias significativas entre os ca-
sos de teste devido à falta de uma verificação que possa comparar casos de testes com o mesmo
objetivo.

2.3.2 Técnica Estrutural (Caixa-Branca)

O teste estrutural, também conhecido como teste caixa-branca, é um tipo de teste onde os casos
de teste são identificados baseando-se na implementação do sistema. Este testes são gerados
a partir de uma análise dos caminhos lógicos possíveis de serem executados como forma de
conhecer o funcionamento interno dos componentes do software.

Utilizando esta técnica, o engenheiro de software pode obter casos de teste que: (1) garan-
tem que todos os caminhos independentes, dentro de um módulo, tenham sido exercitados pelo
menos uma vez; (2) exercitem todas as decisões lógicas com os valores falsos ou verdadeiros;
(3) executem todos os laços nas suas fronteiras e dentro dos limites e (4) exercitem as estruturas
de dados internos, garantindo a sua validade.

Testes estruturais são normalmente realizados nos seguinte níveis: teste unitário, teste de
integração e teste de sistema.

Por basear-se na implementação, o teste estrutural consegue testar partes do sistema que
não estão na especificação, mas por outro lado, o teste estrutural não consegue identificar com-
portamentos que estão na especificação, mas não foram implementados. Além disso, o teste
estrutural é considerado mais complexo que o teste funcional, exigindo assim, uma maior ex-
periência por parte dos testadores. Com esta abordagem, temos também a desvantagem de
somente conseguir gerar casos de teste depois que a implementação do sistema estiver pronta.

É importante ressaltar que as técnicas de teste devem ser vistas como complementares.
A questão está em como utilizá-las de forma que as vantagens de cada uma sejam melhor
exploradas em uma estratégia de teste que leve a uma atividade de teste eficaz e de baixo
custo [BMV+00].

2.4 Testes de Regressão

Do ciclo de vida total de um sistema, estudos apontam que cerca de 90% dele corresponde à fase
de manutenção [Wil06]. Durante essa fase, um software sofre modificações por várias razões,
como correções de problemas não encontrados durante o desenvolvimento, mudanças de es-
pecificação, adaptação a um novo ambiente, etc. Baseado no tipo de mudança, a manutenção
de sistemas é classificada nos seguintes tipos [PM97]:
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• Adaptativa modificações são realizadas para que o software se adapte a um novo ambi-
ente.

• Corretiva modificações são realizadas para corrigir erros.

• Preventiva modificações são realizadas para facilitar futuras manutenções.

• Evolutiva modificações são realizadas para adicionar novas funcionalidades.

Essas modificações podem fazer com que partes do software, que antes funcionavam de
forma impecável, parem de funcionar. Para evitar que isso aconteça devemos realizar os testes
de regressão.

Teste de regressão é o re-teste seletivo do sistema ou componente para verificar que as modi-
ficações não causaram efeitos não intencionais e que o sistema ou componente ainda satisfaz
os requisitos especificados [IEE]. O propósito do uso de tais testes é garantir que as partes
modificadas do software se comportem como esperado e que as partes não modificadas não
tenham sido afetadas pelas alterações.

Seja P o programa, P′ a versão modificada de P e T a suíte de testes de P. Um processo
típico de testes de regressão inclui, em geral, os seguintes passos [HR94]:

1. Selecionar T ′ ⊆ T , um subconjunto de casos de teste originais.

2. Aplicar T ′ sobre P′, avaliando a correção de P′ com respeito a T ′.

3. Se necessário, criar a suíte T ′′, um conjunto de casos de teste para verificar novas fun-
cionalidades e/ou garantir a cobertura desejada para P′.

4. Aplicar T ′′ sobre P′, avaliando a correção de P′ com respeito a T ′′.

5. Criar o conjunto T ′′′, que representa o estado final (atualizado) da base de testes, após
encerrado o teste de regressão sobre P′, contendo apenas os elementos relevantes de T ,
T ′ e T ′′.

Cada um desses passos envolve problemas importantes. O passo 1 envolve o problema de
seleção de testes de regressão: o problema de selecionar um subconjunto T ′ de T para testar P′.
O passo 3 trata o problema de identificação de cobertura: o problema de identificar porções de
P′ ou de sua especificação que requeiram testes adicionais. O passo 2 e 4 trata o problema de
execução da suíte de teste: o problema de executar eficientemente suítes de testes e verificar a
corretude do resultado do teste. O passo 5 trata o problema de manutenção da suíte de teste: o
problema de atualizar e armazenar informações sobre os testes. Embora todos estes problemas
sejam significativos, esta dissertação restringe-se ao problema de seleção de testes de regressão.
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2.5 Técnicas de Seleção de Testes de Regressão

Ao longo dos anos, diversas técnicas foram desenvolvidas buscando maximizar a cobertura e a
efetividade dos testes de regressão [REM+04, HR96, EGR01], assumindo que, na maioria das
vezes, não é possível executar 100% dos testes de regressão a cada nova versão do software.
Estas técnicas visam reduzir os custos dos testes de regressão através da seleção e execução de
um subconjunto do acervo de casos de teste da aplicação. Rothermel et al. [REM+04] destacam
as técnicas a seguir:

• Retest-All: Uma abordagem para testes de regressão consiste em re-testar tudo, selecio-
nando todos os casos de testes do conjunto já existente. A técnica Retest-All é visivel-
mente uma técnica de pouca eficiência podendo consumir tempo e recursos excessivos,
visto que, possivelmente muitos dos testes rodados podem não expor uma falha na versão
modificada do software.

• Regression Test Selection: Uma abordagem alternativa é o re-teste seletivo, a qual se
baseia na seleção de um subconjunto de testes a partir do já existente, usando esse sub-
conjunto para testar o programa modificado [HR94].

Técnicas de re-teste seletivo reduzem o custo dos testes de regressão utilizando os testes
já existentes e identificando partes do programa modificado que devem ser testadas. Com
isso, apenas os casos de testes que exercitam essas partes deverão ser re-executados. Isso
reduz o conjunto de testes a ser aplicado durante os testes de regressão [HR97].

Harrold e Rothermel [HR97], ao analisarem a forma como as técnicas seletivas de testes
de regressão reduzem o conjunto de testes a ser re-aplicado, classificam-as em seguras e
inseguras.

São consideradas seguras apenas as técnicas que, ao reduzirem o conjunto de testes a ser
re-aplicado, levam em consideração a análise de dependência de código. Estas técnicas
visam escolher o menor subconjunto de casos de teste da suíte original, onde cada ele-
mento deste subconjunto pode acusar algum possível defeito na versão modificada do
software.

As técnicas que utilizam outras formas de redução do conjunto de testes são consideradas
inseguras. Técnicas inseguras podem deixar de escolher um caso de teste que poderia ter
revelado um defeito em um programa modificado.

• Test Suite Reduction: Esta técnica visa reduzir os custos futuros de testes de regressão
através da eliminação de casos de teste de forma permanente. À medida que o soft-
ware evolui, novos casos de teste são adicionados para validar novas funcionalidades e,
à medida que o acervo de testes cresce, alguns testes podem se tornar redundantes. Esta
técnica visa aumentar a eficiência do conjunto de testes T , removendo os testes redun-
dantes e reduzindo os custos de execução e de manutenção das suítes de teste em futuras
versões do software. Um potencial problema na aplicação desta técnica é a possibili-
dade de redução da capacidade de detecção de falhas se os testes removidos não forem
totalmente cobertos por outros testes da suíte.
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• Test Case Prioritization: Esta técnica visa estabelecer uma prioridade dos casos de
testes selecionados para execução, de acordo com algum critério estabelecido. Os testes
de maior prioridade são executados antes dos de menor prioridade. Os critérios para
esta priorização podem ser, por exemplo, cobertura, tempo de execução, funcionalidades
mais utilizadas, probabilidade de detecção de erro, entre outros. De acordo com Elbaum
et al. [EGR01], quando o tempo requerido para re-executar a suíte completa de testes é
pequeno, a priorização pode não levar a uma boa relação custo/benefício e a suíte pode
ser executada em qualquer ordem. No entanto, quando a execução da suíte demanda
muito tempo, a priorização é benéfica porque, neste caso, os objetivos dos testes podem
ser alcançados em um menor tempo. Além disso, a priorização minimiza os riscos de
não testar áreas importantes do software se as atividades de teste forem suspensas ines-
peradamente por pressões externas.

Uma análise das diversas técnicas de seleção, documentando os pontos fortes e fracos de
cada uma delas, realizada por Harrold e Rothermel [HR96] ressalta que um dos pontos críticos é
a busca do equilíbrio entre segurança e eficiência. O grande desafio está em selecionar os testes
que realmente possam identificar falhas no software. Aumentar a segurança pode demandar o
aumento do número de testes selecionados para T ′, o que, em contrapartida, leva ao aumento
de esforço e tempo gastos para executá-los.

2.6 Testes Manuais x Testes Automatizados

Testes manuais são testes realizados por testadores ou desenvolvedores sem nenhum auxílio
computacional para identificar falha no software. Cabe ao testador avaliar o comportamento da
aplicação e indicar a presença de defeitos.

Testes automatizados, por sua vez, baseiam-se em ferramentas computacionais para avaliar
o comportamento da aplicação, fornecendo entradas e analisando as saídas de forma a identi-
ficar a presença de defeitos no software. Sua utilização é fundamental para acelerar o ciclo de
desenvolvimento e permitir a adoção de abordagens incrementais na produção de software.

Os grandes benefícios da automação de testes em comparação com testes realizados manu-
almente são a possibilidade de executar os testes da mesma forma, inúmeras vezes, e um au-
mento considerável da capacidade de realização de testes. Em geral, testes automatizados têm
um custo de implementação muito mais alto do que os testes manuais, mas, em contrapartida,
têm menor custo de execução. Custos altos de execução ou de manutenção do teste automático
podem ser indicadores de que o teste deva ser realizado manualmente. Além disso, o resul-
tado de um teste manual sofre a influência da interpretação do testador, o que pode acarretar
em resultados divergentes se o teste for executado por testadores distintos (problema que não
acontece no caso dos testes automatizados).
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2.7 Feature

Um produto de software é formado por componentes. Dependendo do tamanho e complexidade
do produto, esses componentes podem ser divididos em sub-componentes ou features. Cada
componente possui um conjunto de suítes de teste que visa verificar os requisitos funcionais ou
não funcionais do mesmo.

Os dispositivos de comunicação pessoal de hoje são muito mais que simples telefones
móveis. Atualmente os celulares servem como uma plataforma para uma variedade de apli-
cações móveis, como por exemplo mensagens de texto, mensagens multimídia, gerência de
informações pessoais, jogos, etc [RL03]. Cada aplicação desenvolvida para um celular é de-
nominada feature. Uma feature é um conjunto de requisitos individuais que descreve uma
unidade de funcionalidade coesa e identificável [TFLW98], como um exemplo, “Mensagem” é
uma feature que possui, dentre outros requisitos, os requisitos de enviar e receber mensagens.

A Figura 2.1 mostra um ambiente com três features especificadas: Mensagem, Contatos
e Agenda. Como podemos observar, cada feature é composta por seus requisitos. A feature
Mensagem tem os requisitos de enviar, receber e arquivar mensagens. A feature Contatos
possui os requisitos de adicionar e remover contatos e a feature Agenda tem como requisitos
inserir, remover e remarcar compromissos. Uma feature pode ou não interagir com outras
features (podemos observar que a feature Mensagem pode interagir com a feature Contatos).

Figura 2.1 Conjunto de Features

Uma importante característica das aplicações para celulares é que o seu desenvolvimento se
dá de maneira evolutiva, onde novos conjuntos de funcionalidades (features) são adicionados a
versões previamente desenvolvidas. Cada feature é especificada de forma isolada, ou seja, sem
o conhecimento de outras features com as quais pode ser agrupada [FN03].

Features são tipicamente aplicações reativas. Aplicações reativas são sistemas de software
que interagem continuamente com o seu ambiente [BORZ00]. Para cada entrada provida pelo
ambiente, a aplicação reage emitindo uma saída.

O BTC executa testes caixa-preta em celulares, ou seja, os testes são criados a partir da
especificação do software e não há acesso ao código fonte. A maioria dos testes são testes
de sistema executados manualmente. A quantidade dos testes disponíveis para se testar uma
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determinada feature pode ser da ordem de milhares, enquanto os recursos disponíveis (tempo e
testadores) suportam um ciclo com apenas algumas centenas de casos de teste. Fazer a seleção
dos testes manualmente requer vasto conhecimento da suíte e bastante experiência com testes
de celulares.

2.8 Considerações Finais

Teste de regressão é o processo de validar o software modificado para fornecer a confiança de
que as partes mudadas do software se comportem como pretendidas e que as partes inalteradas
do software não tenham sido afetadas pela modificação [GHK+01]. No entanto, testar com-
pletamente todas as possibilidades nem sempre é possível, já que esta tarefa exige um grande
esforço e normalmente o cronograma é apertado.

Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados a teste, destacando as princi-
pais técnicas seletivas de testes de regressão, e também, conceitos inerentes a aplicações para
celulares.



CAPÍTULO 3

Seleção de Testes

Em particular, testes de regressão têm como objetivo garantir que, após a integração de novas
funcionalidades, novos defeitos não foram inseridos em componentes já testados, assegurando,
portanto, a estabilidade do software. Executar novamente todos os casos de testes é, em geral,
economicamente inviável. É necessário portanto selecionar, dentro do universo dos testes, um
subconjunto daqueles que são mais adequados para assegurar a qualidade do software.

O método proposto neste trabalho tem como objetivo a definição de 4 critérios que auxiliam
no processo de seleção de testes de regressão: número total de execuções, taxa de falhas por
execução, número de defeitos únicos encontrados e nível de regressão. A metodologia aproveita
as informações recolhidas em execuções precedentes dos casos de teste para obter a lista de
testes mais relevantes. O julgamento de especialistas também é considerado como uma das
principais premissas na técnica. Neste capítulo, iremos descrever cada critério proposto assim
como, detalhar os atributos utilizados para o cálculo de relevância de cada teste.

3.1 Premissas Adotadas

Algumas premissas, tais como a existência de informações ou infra-estrutura, foram tomadas
como base para a definição deste método. O estabelecimento destas premissas, descritas a
seguir, visa estabelecer um escopo e um cenário para a viabilidade e aplicabilidade do método
descrito neste trabalho.

• Acervo existente: Deve haver um acervo previamente criado de casos de teste de re-
gressão que são executados manualmente. Um dos objetivos deste método é identificar,
dentro deste acervo, quais casos de teste são mais vantajosos para execução, visando
reduzir o ciclo de testes e o esforço manual de execução, aumentando a cobertura e a
qualidade do produto;

• Documentação: Os casos de teste de regressão devem estar catalogados de forma cen-
tralizada e organizados em suítes, conjuntos de teste, de modo a viabilizar o processo de
análise e seleção dos casos de teste.

• Julgamento de Especialistas: A organização deve possuir arquitetos de teste com conhe-
cimento aprofundado nos testes a serem avaliados, cuja experiência contribuirá com in-
formações relevantes para a seleção dos mesmos. Deve haver também um time de testa-
dores que irão executar e analisar os resultados dos testes selecionados pela ferramenta.

13
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• Histórico: Existem informações históricas sobre número de execuções dos testes, quan-
tidade de falhas encontradas, defeitos novos encontrados e complexidade do teste.

3.2 Critérios de Seleção

De acordo com Myers [Mye04], um bom caso de teste é aquele que tem alta probabilidade
de detectar falhas. Partindo deste princípio, o Test Case Selector faz uso de alguns critérios
de seleção com o objetivo de identificar quais testes estão mais propensos a esta tarefa. Cada
caso de teste é pontuado de acordo com os critérios adotados pelo Test Case Selector (TCS)
e, aqueles que obtiverem as maiores pontuações, serão considerados os mais relevantes para
serem testados naquela fase do ciclo de vida do software. O funcionamento da ferramenta pode
ser visto na Figura 3.1 abaixo.

Figura 3.1 Funcionamento do Test Case Selector

Os critérios de priorização utilizados pelo TCS bem como os atributos utilizados para o
cálculo da relevância de cada teste são detalhados abaixo.

• Número total de execuções: representa o número de vezes que determinado teste foi
executado em ciclos anteriores. Se um teste é aplicável a um determinado produto e foi
executado poucas vezes, maior será a sua pontuação. Ou seja, quanto menos um teste foi
executado, maior sua pontuação.

O cálculo deste critério é realizado da seguinte forma:

crit1 =
1

execucoesCT

onde execucoesCT é o número de execuções do caso de teste. Se um teste executou zero
vezes, a equação acima torna-se indefinida. Neste caso, este teste é arbitrariamente colocado
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como primeiro do ranking. Esta decisão preserva o princípio de valorizar testes pouco execu-
tados.

Exemplo. A Tabela 3.1 mostra 5 testes fictícios e o número de execuções de cada.

Tabela 3.1 Total de Execuções.

Teste No. Execuções
A 2358
B 83
C 0
D 1250
E 741

Tabela 3.2 Resultado do critério 1.

Rank Teste Pontos Normalização
1o C 0,012049 45,18
2o B 0,012048 45,17
3o E 0,001350 5,06
4o D 0,000800 3,00
5o A 0,000424 1,59

O resultado da aplicação deste critério pode ser visto na coluna “Pontos” da Tabela 3.2.
Observe que o teste C tem zero execuções (Tabela 3.1). A pontuação recebida por tal teste é
a mínima necessária (0,012049) para ele ser primeiro do ranking. A coluna “Normalização”
apresenta o percentual de pontos de cada teste em relação ao total de pontos de todos os testes.
Esta normalização será aplicada a todos os critérios para que possamos fazer comparações entre
critérios posteriormente.

• Taxa de falhas por execução: Este critério calcula a proporção de falhas sobre o número
total de execuções de determinado caso de teste. Este critério valoriza testes que foram
mais eficazes no passado.

O cálculo deste critério é realizado da seguinte forma:

crit2 =
falhasCT

execucoesCT

onde falhasCT é o número de falhas que o caso de teste detectou e execucoesCT é o número de
execuções do caso de teste. Se execucoesCT for zero, o teste recebe relevância zero. Diferente
do critério anterior, que valoriza testes que executaram menos, este critério tem como obje-
tivo identificar testes que descobriram falhas. Decidimos então ignorar testes com nenhuma
execução. Note que esta é uma decisão arbitrária. Por exemplo, poderíamos ter definido que
tal teste sempre tem uma taxa de falha equivalente à média das taxas de todos os testes (ou
qualquer outra medida). Preferimos adotar uma postura de não classificar testes sem execução.

Exemplo. Para os mesmos testes do exemplo anterior, assumimos alguns valores para o
número de falhas encontrados por eles (veja a Tabela 3.3). Se ordenarmos a Tabela 3.3 de
acordo com a pontuação obtida por teste, teríamos o seguinte ranking (do mais relevante ao
menos relevante): 1o E, 2o D, 3o A, 4o B e 5o C.

• Número de defeitos únicos encontrados: Uma Change Request (CR) é um artefato
formalmente submetido utilizado para documentar e controlar defeitos, solicitações de
melhorias e qualquer outro tipo de solicitação de mudança no produto. A vantagem das
CRs é que elas fornecem um registro das decisões e, devido a seu processo de avaliação,
garantem que os impactos das mudanças sejam entendidos no projeto.
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Tabela 3.3 Critério 2: Falhas por execução.

Teste No. Execuções No. de Falhas Pontos Normalização
A 2358 65 2,75 10,09
B 83 2 2,40 8,82
C 0 0 0 0
D 1250 120 9,60 35,14
E 741 93 12,55 45,94

Um mesmo caso de teste pode ter falhado inúmeras vezes, porém revelando o mesmo de-
feito repetidamente: isso pode acontecer se o caso de teste foi reusado em diferentes produtos
que apresentavam a mesma falha; ou se o caso de teste foi utilizado mais de uma vez no mesmo
produto em um curto espaço de tempo e a falha não havia sido corrigida ainda. Ou seja, é pos-
sível um teste falhar 3 vezes, mas nas 3 falhas ele revela o mesmo defeito. Neste caso, apenas
uma (CR) é aberta e atribuída a este teste. O critério anterior foca no número de vezes que o
teste falhou sobre o número total de execuções, independente das repetições. O critério 3 leva
em consideração os defeitos encontrados por cada teste sem contar as repetições.

crit3 = #CRs

onde #CRs é o número de CRs abertas pelo caso de teste.
Exemplo. A Tabela 3.4 mostra os testes dos exemplos anteriores e a quantidade de CRs

abertas por teste. Observe que, neste critério, o número de CRs já define a pontuação do teste.
A ordem por relevância para este critério é: 1o E, 2o A, 3o D, 4o B e 5o C.

Tabela 3.4 Critério 3: Número de CRs abertas.

Teste CRs Pontos Normalização
A 18 18 35,29
B 2 2 3,92
C 0 0 0,00
D 11 11 21,57
E 20 20 39,22

• Nível de Regressão: Dependendo do estágio de desenvolvimento do software, os critérios
para a seleção adquirem importância (peso) diferente. Por exemplo, no primeiro ciclo
de testes de regressão, selecionam-se testes que cubram pelo menos os requisitos fun-
cionais mais básicos das novas funcionalidades. Já no último ciclo de regressão, quando
a maturidade do software é maior, é aconselhável selecionar testes que exercitem as fun-
cionalidades do sistema de forma mais elaborada.

No BTC, cada caso de teste está classificado de acordo com um código chamado Nível de Re-
gressão, que pode variar de 1 a 5. Quanto maior o valor do Nível de Regressão, mais complexo



3.3 CÁLCULO DA MÉDIA PONDERADA 17

será o caso de teste e um maior número de interações com outros componentes estará presente.
Um caso de teste que possui Nível de Regressão igual a 1, por exemplo, tem o objetivo de val-
idar os requisitos funcionais mais básicos de determinada funcionalidade. Um teste com Nível
de Regressão 5 é complexo, elaborado e testa várias interações entre componentes.

Neste critério, o usuário deve atribuir pontos a cada Nível de Regressão. Por exemplo,
dependendo da fase do desenvolvimento, testes com Níveis de Regressão 1 e 2 são mais rele-
vantes que testes com Níveis de Regressão 3, 4 e 5. Neste caso, testes com Níveis de Regressão
1 e 2 pontuam mais que testes com Níveis de Regressão 3, 4, e 5. Para um teste com Nível de
Regressão n, o cálculo deste critério é realizado da seguinte forma:

crit4 = pontosNivelRegressaon

onde pontosNivelRegressaon são os pontos previamente atribuídos a um teste cujo Nível de
Regressão é n.

Exemplo. A Tabela 3.5 exibe uma pontuação fictícia para cada Nível de Regressão (Nível
Reg.). Para este cenário, testes com níveis 1 e 2 serão mais valorizados que testes com níveis
3, 4 e 5.

Tabela 3.5 Pontuações.

Nível Reg. Pontos
1 60
2 50
3 10
4 15
5 20

Tabela 3.6 Resultado por níveis de regressão.

Teste Nível Reg. Pontos Normalização
A 4 15 7,69
B 2 50 25,64
C 5 20 10,26
D 2 50 25,64
E 1 60 30,77

Para cada um dos 5 testes (de A a E) usados nos exemplos, atribuímos de forma aleatória
valores para seus Níveis de Regressão. A Tabela 3.6 mostra os Níveis de Regressão de cada
teste e quantos pontos cada teste fez. Para o critério de Nível de Regressão, o ranking de
relevância é: 1o E, 2o B, 3o D, 4o C e 5o A. A ordem entre B e D é atribuída de forma aleatória,
já que ambos obtiveram a mesma pontuação.

3.3 Cálculo da Média Ponderada

A cada critério poderá ser atribuído um peso diferente. Desse modo, quanto mais importante
um critério for para a seleção, maior deverá ser o seu peso correspondente. Após a definição
dos pesos, a ferramenta irá calcular a média ponderada de todos os critérios e exibir os casos
de teste em ordem decrescente de relevância.

A relevância final de um teste é calculada através da média ponderada dos pontos normal-
izados.

relevancia = ∑4
i=1(criti · pesoCriti)

∑4
i=1 pesoCriti
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onde criti é a pontuação normalizada no critério i e pesoCriti é o peso do critério i.
Exemplo. A Tabela 3.7 mostra uma atribuição fictícia de pesos para cada critério. Neste
exemplo, os critérios 4 e 1 são os mais relevantes.

Tabela 3.7 Pesos por critério.

Critério Peso
1 - Número total de execuções 5
2 - Taxa de falhas por execução 2
3 - Número de defeitos únicos encontrados 1
4 - Nível de Regressão 8

Tabela 3.8 Resultado final.

Teste Média ponderada
A 7,81
B 28,29
C 19,25
D 19,50
E 25,16

A Tabela 3.8 exibe o resultado final da média ponderada para cada um dos testes. A ordem
de relevância final é: 1o B, 2o E, 3o D, 4o C e 5o A. Como o maior peso foi dado ao critério
Nível de Regressão, é esperado que o teste mais relevante neste critério (teste E) tenha ficado
no alto do ranking final também. O teste E obteve as seguintes pontuações (normalizadas):

crit1 = 5,06, crit2 = 45,94, crit3 = 39,22, crit4 = 30,77.

O cálculo final de relevância para o teste E é:

relevancia =
(5,06 ·5)+(45,94 ·2)+(39,22 ·1)+(30,77 ·8)

5+2+1+8
= 25,16.

3.4 Considerações Finais

Este capítulo descreveu o método de seleção de testes de regressão proposto neste trabalho,
além das premissas adotadas e dos critérios estabelecidos para sua definição.

O processo de seleção proposto atribuiu pontos a cada caso de teste de acordo com 4
critérios de seleção: número de execuções, taxa de falhas por execução, número de defeitos
novos encontrados e complexidade do teste. Além disso, o usuário atribuiu pesos a cada critério
e uma média ponderada para cada caso de teste foi calculada. Desse modo, os casos de teste
que mais pontuaram foram considerados os mais relevantes para o ciclo de regressão.
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Trabalhos Relacionados

Neste capítulo são apresentados trabalhos relacionados ao desta dissertação, separados pelas
áreas de seleção de testes de regressão e predição de defeitos.

4.1 Trabalhos sobre Seleção de Testes de Regressão

4.1.1 Regression Test Selection to Reduce Escaped Defects

Araújo [Ara08] desenvolveu um trabalho pioneiro no BTC que define cinco critérios de seleção
baseados na área de depuração [KZWZ07], especificamente em predição de defeitos.

Neste trabalho, os critérios são utilizados para produzir uma ordem de relevância adequada
para a execução dos testes. Cada critério é calculado separadamente e a importância de cada
critério é definida pelo testador de acordo com a versão corrente do sistema.

Os critérios definidos foram:

1. Taxa de falhas por execução - calcula a proporção de falhas sobre o número total de
execuções de determinado caso de teste.

2. Componentes novos e modificados - considera a porcentagem de componentes novos e
modificados para a versão corrente do sistema que são cobertos por um caso de teste.

3. Falhas recentes - considera os componentes que apresentaram defeitos na versão ante-
rior do sistema como possíveis fontes de falhas no futuro.

4. Defeitos Escapados - considera os componentes que apresentaram defeitos escapados
em um período específico de tempo como possíveis fontes de falhas no futuro.

5. Localidade Espacial - considera que componentes próximos a outros que apresentaram
defeitos recentemente possuem uma grande probabilidade de introduzir defeitos em breve.1

Embora os critérios não tenham sido mecanizados através de uma ferramenta, a especifi-
cação formal de cada um foi definida utilizando a notação Z [Spi92] e uma implementação na
linguagem Python [MRA05] foi fornecida a fim de exemplificar como funcionam de maneira
prática.

1Dois componentes são considerados próximos um do outro (acoplamento lógico) quando são frequentemente
alterados juntos [KZWZ07].
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A maior contribuição deste trabalho é a utilização de técnicas de depuração para aumentar
a confiabilidade do teste de software, neste caso, a seleção de testes de regressão. Dos critérios
definidos através desta pesquisa, somente um critério (taxa de falhas por execução) foi de fato
implementado em nossa ferramenta. Os demais critérios não foram implementados porque a
base de dados do BTC não contém os dados históricos requeridos pela análise de predição.

4.1.2 Methods and Metrics for Selective Regression

Bahsoon e Mansour [BM01] propõem três métodos de seleção de testes de regressão baseados
na técnica de redução da suíte de testes (MBR1, MBR2 e PR) e dois critérios de identificação
da cobertura dos testes baseados nas técnicas propostas por McCabe (RTM e STM) [McC76].

A técnica MBR1 reduz o número de testes de regressão selecionados eliminando os testes
que não cobrem requisitos impactados pelas mudanças e aqueles que são redundantes. A téc-
nica MBR2 melhora a MBR1 eliminando testes que cobrem um requisito caracterizado como
potencialmente afetado e que não revela nenhuma modificação.

O critério RTM fornece um limite superior do número de testes de regressão selecionados
que garante a cobertura dos requisitos potencialmente afetados pela modificação pelo menos
uma vez. Dado um segmento l que foi modificado em um grafo de fluxo de controle G, o
RTM remove todos os segmentos de controle que não chegam e não são acessíveis a partir de l,
gerando um grafo de fluxo de controle reduzido G1 com as mesmas entradas e saídas de G.

O critério STM possui limites superior e inferior do número de testes de regressão para co-
brir pares de definição-uso (def-use) afetados devido a modificação de dados. O limite superior
do STM assume que o conjunto de pares def-use afetados é identificado através de algoritmos
backward/forward [GHS92] devido a modificação da variável x no segmento l de G. Para en-
contrar um limite inferior STM, são ajustadas os pontos de entrada e saída do programa do
grafo reduzido, sem perder a cobertura de testes dos def-use afetados.

Os métodos propostos por Bahsoon e Mansour foram comparados empiricamente com três
métodos de redução existentes na literatura e foram favoravelmente avaliados.

4.1.3 Regression Test Selection on System Requirements

O trabalho descrito em Harrold e Chittimalli [HC08] propõe uma nova abordagem que utiliza
os requisitos do sistema e suas associações com os casos de teste para auxiliar no processo
de seleção de testes de regressão. Nesta abordagem, os requisitos descritos em linguagem
natural ou em alguma notação informal, são associados aos casos de teste através de um fator
de criticidade inserido em uma matriz de cobertura.

O algoritmo proposto consiste na execução dos seguintes passos:

1. Criação e inicialização da matriz de cobertura dos requisitos - matriz que relaciona
os requisitos originais com os casos de teste através de um fator de criticidade inserido
na matriz. Se o caso de teste ti cobre o requisito ri então o algoritmo associa o valor de
criticidade m[ri,ti] na matriz;

2. Identificação do conjunto de requisitos modificados - para cada mudança, o algoritmo
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verifica se a mudança afeta algum requisito. Os requisitos afetados são adicionados ao
conjunto de requisitos modificados;

3. Identificação do conjunto de casos de teste a serem re-executados - o algoritmo ins-
peciona a matriz de cobertura para identificar os casos de teste associados aos requisitos
modificados. Os casos de teste correspondentes são adicionados ao conjunto de casos de
teste que serão re-executados;

4. Ordenação dos casos de teste selecionados - os casos de teste selecionados são ordena-
dos baseado nos valores de criticidade associados a cada caso de teste.

Adicionalmente, esta técnica apresenta uma ferramenta, parcialmente manual, que dire-
ciona o processo de seleção e utiliza a criticidade definida na matriz para ordenar os casos de
teste selecionados.

Os experimentos realizados demonstram que houve uma redução significativa (86%) na
quantidade de casos de teste a serem re-executados.

O principal benefício desta abordagem é que ela provê uma forma confiável de selecionar
um subconjunto de casos de teste utilizando somente a associação (cobertura) de requisitos
pelos casos de teste e desse modo, não requer modelo ou código fonte do sistema.

4.1.4 A Safe, Efficient Regression Test Selection

Harrold e Rothermel [HR97] implementam um algoritmo seguro de seleção de casos de testes
utilizando a técnica de re-teste de código modificado. O algoritmo consiste na execução dos
seguintes passos:

• Geração de grafos de fluxo de controle para as versões originais e modificadas do soft-
ware sob teste;

• Comparação dos grafos de fluxo de controle das versões original e modificada dos com-
ponentes, visando identificar os trechos modificados entre as duas versões;

• Seleção dos casos de testes que exercitam os trechos modificados encontrados.

Neste último passo, são montadas duas tabelas em que a primeira relaciona, para cada caso
de teste, os arcos de um programa/procedimento exercitados por ele e a segunda, relaciona os
arcos do programa/procedimento aos casos de testes existentes. Nessa segunda tabela, para
cada arco é montado um "vetor de bits", onde o primeiro bit corresponde ao caso de teste 1,
o segundo bit ao caso de teste 2, e assim por diante. Nesse vetor de bits, são marcados com
o valor 1 aqueles casos de testes que exercitam o respectivo arco, e com 0, aqueles que não o
exercitam.

Embora este algoritmo possa selecionar alguns casos de testes que não exponham defeitos,
ele é mais preciso que outros algoritmos de seleção de testes de regressão seguros. Além disso,
o algoritmo é mais geral que outras técnicas e trata todas as construções de linguagem e todos
os tipos de modificações de programas. Os estudos empíricos demonstraram que a técnica pode
reduzir significativamente o custo em re-testar software modificado.
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4.1.5 TestTube: A System for Selective Regression Testing

Chen et al. [CRV94] descrevem a ferramenta TestTube que utiliza Recording & Playing Back
baseado na cobertura de todos os caminhos de funções em que os casos de testes são execu-
tados. A ferramenta foi desenvolvida para trabalhar com programas escritos na linguagem de
programação C e utiliza uma técnica segura para realizar teste de regressão.

Na execução da ferramenta TestTube, cada caso de teste é associado com os tipos e variáveis
das definições da função que está sendo testada. Para recolher esta informação da cobertura,
são geradas marcas sob o sistema que está sendo testado de todas as funções chamadas durante
sua execução. A execução de um caso de teste no sistema gera desse modo uma marca nas
funções cobertas por esse caso de teste. Após a execução do teste de cobertura, uma base de
dados é gravada com o código fonte da aplicação testada.

A base de dados grava todas as referências entre as entidades e funções do código fonte do
sistema testado. Para cada função coberta por um caso de teste, são computados nas referências
da função as variáveis globais, tipos e macros, identificando desse modo as variáveis, os tipos
e as macros globais que o caso de teste cobre potencialmente.

Quando uma nova versão do sistema é criada, uma base de dados de casos de teste do
código fonte está pronta para a nova versão. As bases de dados para as novas e velhas versões
são comparadas para identificar as entidades e funções que foram mudadas, sendo que esta
comparação é baseada nas somas de controle que são computadas sobre as definições de cada
entidade.

A lista de entidades alteradas é comparada então com a informação da cobertura preservada
para cada caso do teste, e todos os casos do teste que cobrem as entidades ou funções alteradas
são selecionados testando assim, a nova versão. Uma mudança em uma entidade ou função, no
novo programa, provoca a seleção de todos os casos do teste que cobrem essa entidade.

A única exceção à utilização da ferramenta TestTube é para o caso de sistemas não-determinís-
ticos, em que as execuções múltiplas do mesmo caso de teste podem produzir trajetos diferentes
na execução do programa.

4.1.6 RBTProcess: Modelo de Processo de Teste de Software baseado em Riscos

O trabalho descrito em Souza [Sou08] tem como principal objetivo a criação de um Modelo
de Processo de Testes de Software baseado em Riscos.

O RBTProcess é um modelo de processo baseado no RUP, iterativo, orientado a riscos,
modelado no nível "M1"do Software Process Engineering Metamodel(SPEM2) e descrito uti-
lizando o Eclipse Process Framework (EPF3). O modelo de processo possui quatro fases dis-
tintas: planejamento, projeto, execução e controle.

Para identificação dos riscos são utilizadas técnicas como listas de verificação, reuniões de
brainstorm e questionário baseado em taxonomia de riscos adaptado, pela autora, para teste de
software. O planejamento dos testes, definição de estratégias e escopo são realizados com base
na avaliação de riscos. Os casos de teste são projetados para mitigar os riscos identificados
e também, de acordo com o grau de exposição ao risco, casos de teste são projetados para
explorar os fluxos principais, alternativos e de exceção. Os casos de testes são executados
de acordo com o cálculo de exposição ao risco e os riscos são avaliados em cada iteração.
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Além do processo, dois estudos de caso foram realizados com o intuito de avaliar a efetividade
do processo e um protótipo foi desenvolvido para atender às atividades da abordagem RBT,
auxiliando os engenheiros de testes, principalmente, nas atividades de identificação, análise e
controle dos riscos técnicos de software.

4.2 Trabalhos sobre Predição de Defeitos

4.2.1 The Top Ten List: Dynamic Fault Prediction

Hassan e Holt [HH05] apresentam uma abordagem que destaca os dez subsistemas (The Top
Ten List) mais susceptíveis a conter defeitos, auxiliando os gerentes a determinar em quais
subsistemas focar os recursos de teste.

A abordagem utiliza a idéia de armazenamento em cache de recursos limitados que tem sido
extensivamente pesquisada na literatura web e de sistemas de arquivos. Desse modo, o proble-
ma de determinar quais entidades armazenar em cache é similar ao problema de determinar em
quais subsistemas focar os recursos de teste.

A Top Ten List é atualizada dinamicamente na medida em que o desenvolvimento do sistema
evolui. Para criar esta lista, heurísticas foram apresentadas e técnicas para medir a performance
dessas heurísticas também foram desenvolvidas.

O conceito de Hit Rate (taxa de acerto) que é amplamente utilizado para medir a perfor-
mance de várias heurísticas de cache foi estendido para medir a performance das heurísticas
utilizadas para construir a Top Ten List.

As duas novas métricas propostas foram:

• Adjusted Hit Rate (AHR) - é uma versão modificada do cálculo de Hit Rate que conta
um acerto somente se o subsistema estiver na lista a mais de 24 horas (outros tempos
limites podem ser determinados). Desse modo, somente as advertências enviadas ao
gerente que chegam a tempo suficiente para reagir serão contadas.

• Average Prediction Age (APA) - calcula para cada acerto quanto tempo em média um
subsistema esteve no cache.

As quatro heurísticas propostas foram:

• Most Frequently Modified (MFM) - A lista contém os subsistemas que foram mais
modificados desde o início do projeto. A intuição por trás desta heurística é que subsis-
temas que são modificados frequentemente tendem, com o passar do tempo, a se tornarem
desorganizados. Em outras palavras, quanto mais um subsistema é modificado maior a
probabilidade de conter defeitos.

• Most Recently Modified (MRM) - A lista contém os subsistemas que foram mais mod-
ificados recentemente. A intuição por trás desta heurística é que subsistemas que foram
modificados recentemente são mais propensos a conter defeitos.
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• Most Frequently Fixed (MFF) - A lista contém os subsistemas que tiveram mais de-
feitos desde o início do projeto. A intuição por trás desta heurística é que subsistemas
que apresentaram defeitos no passado sempre poderão apresentar defeitos no futuro.

• Most Recently Fixed (MRF) - A lista contém os subsistemas que apresentaram defeitos
recentemente. A intuição por trás desta heurística é que subsistemas que apresentaram
defeitos recentemente poderão apresentar mais defeitos no futuro.

Para validar a abordagem proposta, foi analisado o histórico de desenvolvimento de seis
grandes projetos open source. Para alguns sistemas, foi atingido um Hit Rate superior a 60%.

Benefícios como advertências antecipadas para defeitos e a habilidade de realizar ajustes
dinâmicos assim que novos dados do desenvolvimento encontram-se disponíveis, torna a abor-
dagem desenvolvida uma técnica bastante simples e precisa para auxiliar na manutenção e
evolução de grandes sistemas de software.

4.2.2 Predicting Faults from Cached History

No trabalho proposto por Kim et al. [KZWZ07], foi desenvolvido um algoritmo de predição
que ajuda a identificar as entidades do software mais propensas a conter defeitos utilizando um
mecanismo de cache para armazenar esta lista de entidades.

Baseado na idéia resumida por Ko et al. [KM05], que considera cognitive breakdown como
a causa para a introdução de defeitos por programadores, Kim et al. assumem que defeitos
não ocorrem isoladamente, mas sim, em rajadas dentro de uma (ou em múltiplas) entidades e
supõem que a ocorrência de bugs é mais propensa em quatro tipos de localidades:

• Changed-entity locality - Entidades modificadas recentemente são mais propensas a
conter defeitos que outras.

• New-entity locality - Entidades adicionadas recentemente são mais propensas a conter
defeitos que outras.

• Temporal locality - Quando um defeito é introduzido em uma entidade, outro defeito
provavelmente será introduzido na mesma entidade em breve.

• Spatial locality - Quando uma entidade possui um defeito, existe uma grande probabili-
dade que outras entidades próximas (acoplamento lógico) também possuam.

Supondo que todas essas localidades irão introduzir defeitos no sistema em breve, elas serão
previamente carregadas em cache. Para manter o cache baseado nessas localidades, foram
avaliados dois algoritmos:

• BugCache - Atualiza o cache no momento em que o defeito (bug-introducing change) é
introduzido, mas não necessariamente detectado. Entretanto, na prática, não se sabe se
uma mudança introduziu um defeito até que o mesmo seja corrigido. Isto significa que
o BugCache necessita conhecer a natureza de uma mudança com antecedência e desse
modo, não é um algoritmo de predição implementável mas sim, uma ferramenta para
mostrar a presença de defeitos empiricamente.
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• FixCache - Somente atualiza o cache quando o defeito é corrigido (delayed update),
baseando-se nas localidades que existiam quando o defeito foi introduzido. O FixCache
demonstra como armazenar localidades em um modelo de predição de defeitos prático
que pode ser utilizado em qualquer projeto de software.

Para validar o algoritmo, foram analisados o histórico de versões de 7 sistemas de software
para tentar prever as entidades (função/método) e arquivos mais propensos a falhas.

Como resultado, o algoritmo desenvolvido (FixCache) apresentou 73%-95% de precisão
a nível de arquivo e 46%-72% de precisão a nível de entidade, selecionando apenas 10% do
código fonte da aplicação (tamanho do cache).

A maioria dos modelos de predição de defeitos encontrados na literatura são estáticos e
incorporam todo o histórico e fatores existentes anteriormente. No entanto, o modelo de cache
proposto é dinâmico e adapta-se rapidamente a novas distribuições de defeitos, ou seja, o cache
aprende adaptativamente a partir da distribuição de defeitos de cada projeto e atualiza o seu
modelo de predição.

A técnica desenvolvida demonstrou-se bastante útil para priorizar verificação e validação
de recursos e apresentou uma melhor precisão e menor granularidade do que outros modelos
reportados na literatura.

4.2.3 Where Do Bugs Come From?

No trabalho descrito em Schröter et al. [SZPZ06], foram extraídos bugs do Eclipse e de
versões de bancos de dados com o intuito de mapear falhas em componentes do Eclipse. Os
dados resultantes listaram o conjunto de densidade de defeitos para todos os componentes do
Eclipse e foram utilizados para encontrar características que indicam o quanto um componente
é propenso a falhas.

Algumas possíveis fontes de defeitos foram identificadas:

• Desenvolvedores - Fatores humanos contribuírem para a ocorrência de defeitos. Para
confirmar esta hipótese, um estudo de caso foi realizado correlacionando o dono do
código (desenvolvedor) com a densidade de defeitos. A partir deste estudo, observou-
se que para todos os desenvolvedores a densidade de defeitos antes de um release é
substancialmente maior do que depois do release e que de fato, existem desenvolvedores
que possuem mais código propenso a falhas.

• Complexidade do Código - Códigos mais complexos são mais propensos a falhas. Após
a análise de algumas métricas de complexidade em um estudo de caso, os resultados
sugerem que uma nova métrica ou uma combinação das métricas existentes precisam ser
exploradas para estudar o relacionamento entre a complexidade do código e a presença de
bugs. Um importante indicador poderia ser o domínio de um componente, item discutido
na próxima seção.

• Domínio do Problema - Declarações de importação são de fato, um dos melhores indi-
cadores de defeitos. Os experimentos realizados demonstram a probabilidade de falhas
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em códigos que importam certos pacotes. Uma possível explicação é que os compo-
nentes que são importados descrevem o domínio do problema. Claramente, os resultados
indicaram a dependência entre domínio do problema e densidade do defeito restando
apenas esclarecer as causas existentes por trás disso.

De acordo com os resultados observados, podemos concluir que a propensão a falhas é uma
combinação de múltiplos fatores. Algumas possíveis fontes de erros foram identificadas neste
trabalho, porém, muitas outras fontes provavelmente ainda serão descobertas no futuro.

4.3 Discussão

A maioria dos trabalhos existentes na literatura que propõem técnicas e ferramentas para se-
leção de testes de regressão utilizam a estratégia caixa-branca e, consequentemente, não se
aplicam ao contexto do BTC. Alguns trabalhos na área de depuração de código permitem se-
lecionar testes caixa-preta através de análises de predição de defeitos. Apesar dos critérios
propostos nesta área utilizarem a estratégia caixa-preta, não foi possível implementar a maioria
deles pois a base de dados dos testes no BTC não contém as mesmas informações requeridas
pelas análises de predição.



CAPÍTULO 5

Estudos de Caso

O objetivo deste capítulo é apresentar 3 estudos de caso realizados com a finalidade de avaliar
a seleção automática e propor um processo sistematizado de extração dos pesos. O primeiro
estudo de caso compara a seleção manual com a seleção automática. O segundo avalia a efe-
tividade da seleção automática utilizando-se o TestCase Selector com pesos definidos por 2
arquitetos do BTC. O terceiro ilustra um processo de extração de pesos a partir do histórico de
execução.

5.1 Estudo de Caso 1

O estudo de caso apresentado nesta seção tem como principal objetivo comparar o método
proposto no Capítulo 3 com o método de seleção manual realizado pelos arquitetos do BTC.
Definimos os seguintes objetivos, perguntas e métricas (Goal, Question, Metric [BCR94]) deste
estudo de caso:

Goal 1: Comparar se a seleção automática realizada pela ferramenta é igual à seleção
manual realizada pelo arquiteto.

Question 1: Os casos de teste selecionados pela ferramenta são os mesmos selecionados
pelo arquiteto?

Metric 1 (M1): Seja U o conjunto universo representando a suíte de testes. Sejam M e F
subconjuntos de U , com o mesmo número de elementos, representando as seleções manual e da
ferramenta, respectivamente. Se a seleção utilizando ambas as técnicas for similar, esperamos
que M e F tenham uma intersecção de não menos que 90%. Mais precisamente:

M1 =
#(M∩F)

#M
> 0,9

onde #S denota o tamanho do conjunto S (veja Figura 5.1). Note que, na formulação acima,
poderíamos utilizar F no denominador, já que M e F possuem o mesmo tamanho. Nesta cálculo,
utilizamos a ferramenta com pesos dados pelos arquitetos.

O estudo de caso 1 foi executado de acordo com as seguintes etapas:

1. Seleção dos Participantes

Para garantir uma seleção de testes válidos e relevantes aplicáveis a um determinado ci-
clo de regressão, é necessário que o usuário que irá atribuir pesos aos critérios através
da ferramenta TCS possua um vasto conhecimento das suítes e bastante experiência com

27
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Figura 5.1 M1: Quantidade de casos de testes maior que 90%.

testes de celulares. Desta forma, alocamos para participar desta etapa dois arquitetos es-
pecialistas no processo de seleção de testes de regressão. O monitoramento e a condução
das atividades foram realizados pela autora deste trabalho.

2. Seleção dos Componentes

Um software, normalmente, é subdividido em componentes ou módulos. Um compo-
nente é formado por um conjunto de funcionalidades comuns ao software. Dependendo
do tamanho e complexidade do produto, esses componentes podem ser divididos em
sub-componentes ou features. Cada componente possui um conjunto de suítes de teste
de regressão que cobrem suas funcionalidades.

Como alvo deste estudo de caso, selecionamos os componentes UIS (User Interaction
Services) e UPA (User Personalized Applications). O fator motivacional desta escolha é
que a Motorola possui arquitetos de teste experientes em seleção de testes de regressão
para os componentes citados, o que facilitaria o levantamento de dados que dependem de
julgamento de especialista. Além disso, estes componentes possuem suítes de teste de
regressão que são aplicadas durante os ciclos de teste realizados pela organização.

O componente UIS possui 550 suítes de teste de regressão, formando um conjunto de
36.000 casos de teste. Os ciclos de teste de regressão são compostos, normalmente, por
aproximadamente 600 casos de teste.

O componente UPA possui 240 suítes de teste de regressão, formando um conjunto de
11.000 casos de teste. Os ciclos de teste de regressão são compostos, normalmente, por
aproximadamente 550 casos de teste.

3. Seleção dos Produtos

Para cada componente citado anteriormente, escolhemos arbitrariamente cinco modelos
de celular Motorola (Somerset, Ivory, Sledge, Twin e Murano) que possuem planos de
teste executados no passado (data de população dos ciclos entre 2008 e 2009). O pro-
cesso de seleção dos testes que compõem estes planos foi realizado manualmente pelos
arquitetos.
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4. Aplicação dos Formulários
Para facilitar o entendimento do estudo de caso a ser realizado, demonstramos o fun-
cionamento da ferramenta TCS para os participantes, e em seguida, aplicamos um for-
mulário eletrônico, conforme o modelo apresentado na Figura 5.2, para simular a criação
de um plano de testes real através do TCS.

Utilizamos um formulário eletrônico ao invés da própria ferramenta em si para evitar que
os arquitetos manipulassem diretamente os pesos da ferramenta com o intuito de induzir
forçadamente a obtenção de planos de teste automáticos com casos de teste iguais aos
existentes em planos de teste manuais criados por estes arquitetos no passado.

Figura 5.2 Modelo de Formulário para simular utilização do TCS.

No formulário, cada participante deveria ler as instruções de preenchimento e, de acordo
com o componente, produto, ciclo a ser populado e data de população do ciclo, informar
os seguintes valores:

(a) Palavras-chaves para remover casos de testes não aplicáveis ao produto;

(b) Pesos (0 a 10) de cada critério para classificar os casos de testes de acordo com a
relevância dos mesmos;

(c) Pontos (0 a 10) de cada Nível de Regressão.

Note que o arquiteto simulou uma situação do passado e atribuiu pesos para selecionar
testes como se a ferramenta TCS estivesse disponível naquele momento. Ao término
desta etapa, coletamos as informações fornecidas pelos participantes.
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5. Coleta da Seleção Manual

A Motorola faz uso de uma base de dados centralizada para gerenciamento do seu pro-
cesso de testes (chamada de Test Central). Esta aplicação dá suporte à criação dos planos
e dos ciclos de teste, assim como realiza o gerenciamento das suítes e mantém o histórico
dos resultados das execuções de cada caso de teste. Desta forma, conseguimos obter
através de consultas à base de dados da aplicação, todos os planos de testes manuais exe-
cutados no passado para os cinco produtos selecionados. Os planos manuais coletados
nesta etapa foram utilizados em nossa análise comparativa.

6. Execução da Ferramenta

Os valores coletados através da aplicação dos formulários foram consolidados e utiliza-
dos pelo pesquisador para simular uma utilização real da ferramenta TCS em ambiente
de desenvolvimento. Desse modo, a partir das palavras-chaves e pesos definidos pelos
arquitetos, os planos de teste foram gerados de forma automática pela ferramenta uti-
lizando suítes de teste reais. Estes planos automáticos foram utilizados em nossa análise
comparativa.

7. Comparação Manual x Automático

A comparação entre os métodos manual e automático é feita através da aplicação da se-
leção de testes nas mesmas suítes utilizando ambas as técnicas. Desse modo, para cada
plano de teste, realizamos uma análise comparativa entre a seleção manual e automática
com o intuito de verificar a quantidade de casos de testes iguais. Nesta etapa, uma ferra-
menta foi desenvolvida para realizar a coleta das métricas de forma automatizada (veja a
Figura 5.3).

Figura 5.3 Tela da ferramenta de cálculo de métricas.
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A Figura 5.4 exibe um resultado típico da análise comparativa realizada nas diversas
suítes.

Figura 5.4 Sem Palavras-Chaves

Neste caso, a figura refere-se à seguinte configuração:

• Arquiteto: Arquiteto 1

• Componente: UIS

• Produto: Somerset

• Ciclo: Rolling Regression C1

• Data de População: 29/08/2008.

No conjunto representado pela letra M (círculo da esquerda), são representados os 165
(153 + 12) casos de teste selecionados manualmente pelo arquiteto a partir de uma suíte
com 2.142 casos de teste. No conjunto representado pela letra F (círculo da direita),
são representados os 165 (153 + 12) casos de teste selecionados automaticamente pela
ferramenta a partir da mesma suíte com 2.142 casos de teste. Podemos verificar através
da intersecção existente neste diagrama que somente 12 casos de teste (7,27%) da seleção
manual coincidem com a seleção automática.

Com o intuito de verificar a influência das palavras-chaves definidas pelos arquitetos no
tamanho da intersecção, realizamos sempre duas análises para cada caso (com palavras-
chaves e sem palavras-chaves).

A Figura 5.5 demonstra que, neste caso, as palavras-chaves informadas pelo arquiteto
reduziram o tamanho da intersecção (8 casos de teste) entre os conjuntos.

Todos os diagramas associados ao estudo de caso 1 podem ser vistos no Apêndice A deste
documento.

5.1.1 Análise dos Resultados

Os resultados detalhados por arquiteto, por componente e por intersecção (sem palavras-chaves
e com palavras-chaves) estão na Tabela 5.1.



32 CAPÍTULO 5 ESTUDOS DE CASO

Figura 5.5 Com Palavras-Chaves

Arquiteto Componente Inters. (sem palavras-chaves) Inters. (com palavras-chaves)
Menor Média Maior Menor Média Maior

Arquiteto 1 UPA 6,52% 11,37% 18,42% 5,7% 10,51% 15,79%
Arquiteto 1 UIS 7,27% 16,23% 29,26% 4,85% 17,49% 34,57%
Arquiteto 2 UPA 4,35% 12,27% 21,05% 6,52% 12,97% 24,05%
Arquiteto 2 UIS 5,45% 16,03% 29,26% 4,85% 16,55% 30,85%

Tabela 5.1 Resultados detalhados.

Análise global. Considerando interseções com e sem palavras-chaves, obtivemos os seguintes
resultados através da aplicação do método proposto:

No geral, o conjunto de palavras-chaves e pesos utilizados pelo arquiteto 1 para o com-
ponente UIS aumentaram o tamanho das interseções, no entanto, para o componente UPA, as
palavras-chaves utilizadas pelo arquiteto 1, em média, diminuíram o tamanho das interseções.

No geral, o conjunto de palavras-chaves e pesos utilizados pelo arquiteto 2 para o com-
ponente UPA aumentaram o tamanho das interseções, no entanto, para o componente UIS, as
palavras-chaves utilizadas pelo arquiteto 2, em média, diminuíram o tamanho das interseções.

5.1.2 Conclusões

Como não houve semelhança significativa entre os testes selecionados de forma manual e au-
tomática, concluímos que a seleção automática realizada pela ferramenta é diferente da seleção
manual realizada pelo arquiteto ainda que tenhamos utilizado nas duas técnicas os mesmos ar-
quitetos que propuseram os critérios e os pesos. Isso mostra que, apesar de os arquitetos terem
em mente que critérios são mais importantes, é muito difícil selecionar testes satisfazendo tais
critérios em um universo de 2.142 testes.

Embora as palavras-chaves utilizadas pelos arquitetos tenham aumentado o tamanho das
interseções, elas não influenciaram na captura de uma maior quantidade de casos de teste que
falharam. Observa-se, também, que o conhecimento do arquiteto associado ao componente
influencia na determinação de um conjunto de palavras-chaves mais adequadas ao processo de
seleção.

Neste caso, o estudo foi inconclusivo. Não podemos afirmar qual das duas técnicas realizou
uma seleção de casos de teste mais efetiva (que encontra mais defeitos), tendo em vista que só
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sabemos o resultado da execução dos casos de teste selecionados manualmente. A execução
dos casos de teste selecionados automaticamente tornou-se impraticável porque os produtos
escolhidos para o estudo de caso não mais se encontram disponíveis na organização. Além
disso, a alocação de um time de testadores para esta atividade seria inviável.

5.2 Estudo de Caso 2

O estudo de caso apresentado nesta seção tem como principal objetivo verificar a efetividade da
seleção automática proposta no Capítulo 3, no contexto de execução manual de testes caixa-
preta em aparelhos celulares.

Para atingir este objetivo, definimos o seguinte GQM (Goal, Question, Metric) [BCR94]
para este estudo de caso:

Goal 2: Verificar a efetividade da seleção automática.
Question 2.1: Quantos casos de testes selecionados pela ferramenta acham bugs (com pesos

fornecidos pelo arquiteto)?
Metric 2.1 (M2.1): Seja M o conjunto dos testes selecionados manualmente pelos arquitetos

em um plano de teste criado no passado. Neste caso, assumimos que o universo é M, pois só
estes testes foram efetivamente executados e sabemos, portanto, quais encontraram defeitos.
Suponha que M seja classificado com a ferramenta. Seja GN o conjunto dos testes que estão
entre os N% melhores na classificação de M. Por exemplo, G10 é o subconjunto de M contendo
os primeiros 10% de M classificados pela ferramenta. Seja B o subconjunto de M que acha
bug. Neste caso, iremos verificar a efetividade através do cálculo do percentual dos testes de
GN que acham bugs (Figura 5.6). Ou seja:

M2.1 =
#(GN ∩B)

#GN

Figura 5.6 Percentual dos testes de G que acham bugs.

Question 2.2: Quantos bugs são detectados pelos casos de testes selecionados (com pesos
fornecidos pelo arquiteto)?

Metric 2.2 (M2.2): Supondo um contexto semelhante ao descrito na métrica M2.1 (Figura
5.6), também iremos verificar a efetividade através do cálculo do percentual de bugs encontra-
dos. Ou seja:
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M2.2 =
#(GN ∩B)

#B

Para o estudo de caso 2, realizamos as mesmas etapas de 1 a 5 citadas para o estudo de caso 1
(Seleção dos Participantes, Seleção dos Componentes, Seleção dos Produtos, Aplicação dos
Formulários e Coleta da Seleção Manual). A etapa 6, Execução da Ferramenta, foi realizada de
forma similar, considerando os pesos e palavras-chaves definidas pelos arquitetos. No entanto,
somente os casos de teste que compõem os planos manuais coletados na etapa anterior foram
classificados pela ferramenta. Por último, realizamos a Análise de Efetividade. A coleta das
métricas necessárias para a análise foi realizada de forma automática através da ferramenta
exibida na Figura 5.3.

A Figura 5.7 exibe um resultado típico da análise de efetividade realizada nas diversas
suítes.

Figura 5.7 Intervalo - 10%

Neste caso, a figura refere-se à seguinte configuração:

• Arquiteto: Arquiteto 1

• Componente: UIS

• Produto: Somerset

• Ciclo: Rolling Regression C1

• Data de População: 29/08/2008.

No conjunto representado pela letra G10 (círculo da esquerda), são representados os 16
(15 + 1) casos de teste que estão entre os 10% melhores na classificação da ferramenta con-
siderando os 165 casos de teste executados. No conjunto representado pela letra B (círculo da
direita), são representados os 12 (11 + 1) casos de teste que acham bug dos 165 casos de teste
selecionados manualmente. Podemos verificar através da intersecção existente neste diagrama,
que os conjuntos G10 e B possuem somente 1 caso de teste em comum. Neste caso, obtivemos
os seguintes valores para as métricas M2.1 e M2.2 considerando G10:

M2.1 =
1

16
= 0,0625 = 6,25%
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M2.2 =
1

12
= 0,0833 = 8,33%

Tendo em vista que, no geral, os valores obtidos para a efetividade considerando um inter-
valo de 10% foram relativamente baixos, aumentamos gradativamente o tamanho dos intervalos
com o intuito de obter valores mais expressivos para as métricas analisadas. Desse modo, neste
estudo de caso, iremos demonstrar sempre os resultados de duas análises: intervalo de 10% e
intervalo de 50%. Também foram calculados os valores dessas métricas considerando interva-
los de G20, G30 e G40, no entanto, os resultados obtidos não foram expressivos.

A Figura 5.8, demonstra os resultados obtidos para a configuração anteriormente citada,
considerando um intervalo de 50%. Ou seja, para G50:

M2.1 =
10
92

= 0,1086 = 10,86%

M2.2 =
10
12

= 0,8333 = 83,33%

Figura 5.8 Intervalo - 50%

Todos os diagramas associados ao estudo de caso 2 podem ser vistos no Apêndice B deste
documento.

5.2.1 Análise dos Resultados

Os resultados detalhados por arquiteto, por componente e por intervalo estão na Tabela 5.2.
Análise global. Considerando um intervalo de 10%, obtivemos os seguintes resultados

através da aplicação do método proposto: Para a métrica M2.1, o menor valor foi 0,0%, o maior
valor foi 37,5% e, em média, 8,33%. Para a métrica M2.2, o menor valor foi 0,0%, o maior valor
foi 27,27% e, em média, 9,13%. Considerando um intervalo de 50%, obtivemos os seguintes
resultados através da aplicação do método proposto: Para a métrica M2.1, o menor valor foi
1,37%, o maior valor foi 14,29% e, em média, 5,83%. Para a métrica M2.2 o menor valor foi
16,66%, o maior valor foi 83,33% e, em média, 52,06%.

5.2.2 Conclusões

Na prática, uma suíte possui milhares de testes e, em um ciclo de regressão, apenas algumas
centenas podem ser executados, ou seja, em uma suíte com 2000 testes somente 200 testes são
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Arquiteto Componente Intervalo M2.1 M2.2
Pior Média Melhor Pior Média Melhor

Arquiteto 1 UPA G10 0,0% 4,76% 14,29% 0,0% 3,03% 9,09%
Arquiteto 1 UPA G50 1,86% 6,76% 14,29% 17,25% 49,06% 78,18%
Arquiteto 1 UIS G10 0,0% 12,12% 37,5% 0,0% 16,49% 27,27%
Arquiteto 1 UIS G50 1,37% 5,85% 12,78% 20,0% 54,07% 83,33%
Arquiteto 2 UPA G10 0,0% 8,33% 25,0% 0,0% 6,06% 18,18%
Arquiteto 2 UPA G50 2,15% 5,33% 8,0% 19,65% 52,03% 79,09%
Arquiteto 2 UIS G10 0,0% 7,99% 37,5% 0,0% 10,97% 27,27%
Arquiteto 2 UIS G50 3,16% 5,39% 9,43% 16,66% 53,11% 80,0%

Tabela 5.2 Resultados detalhados.

de fato selecionados (10%).
De acordo com os resultados analisados, podemos verificar que a efetividade obtida ao

considerar um intervalo de 10% (G10) não foi satisfatória neste estudo de caso. No melhor
caso, obtivemos os valores de 37,5% e 27,27% para as métricas M2.1 e M2.2 respectivamente.

Para conseguir uma boa efetividade neste caso, tivemos que considerar no mínimo, um
intervalo de 50% (G50). No melhor caso, obtivemos os valores de 14,29% e 83,33% para as
métricas M2.1 e M2.2, respectivamente.

Infelizmente, 50% da suíte é inviável na prática. Isto indica que os pesos dos critérios dados
de forma absoluta não são efetivos. A próxima seção descreve uma seleção com pesos baseados
na história das execuções e traz resultados mais otimistas.

5.3 Estudo de Caso 3

O estudo de caso apresentado nesta seção tem como principal objetivo demonstrar um processo
de extração de pesos para a ferramenta TCS a partir do histórico de execução dos casos de teste
no contexto de execução manual de testes caixa-preta em aparelhos celulares.

Para atingir este objetivo, definimos o seguinte GQM [BCR94] para este estudo de caso:
Goal: Verificar a efetividade da seleção automática atribuindo peso a somente um critério.
Question 3.1: Quantos casos de testes selecionados pela ferramenta acham bugs con-

siderando apenas o critério CRs (peso fornecido pelo pesquisador)?
Metric 3.1 (M3.1): Tendo em vista que o estudo de caso 3 é extremamente similar ao estudo

de caso 2, iremos considerar para o cálculo das métricas M3.1 e M3.2, um contexto semelhante
ao descrito para o estudo de caso 2 (Figura 5.6). Neste caso, iremos verificar a efetividade
através do cálculo do percentual dos testes de GN que acham bugs. Ou seja:

M3.1 =
#(GN ∩B)

#GN

Question 3.2: Quantos bugs são detectados pelos casos de testes selecionados considerando
apenas o critério CRs (peso fornecido pelo pesquisador)?
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Metric 3.2 (M3.2): Verificar a efetividade através do cálculo do percentual de bugs encon-
trados. Ou seja:

M3.2 =
#(GN ∩B)

#B

Para o estudo de caso 3, realizamos as etapas 1 (Seleção dos Participantes), 2 (Seleção
dos Componentes), 3 (Seleção dos Produtos) e 5 (Coleta da Seleção Manual) citadas para o
estudo de caso 1. Em seguida, realizamos a Análise do Histórico dos Casos de Teste. Nesta
etapa, verificamos os resultados das execuções passadas dos casos de teste através de consul-
tas à base de dados da organização e tentamos identificar quais critérios foram, de fato, mais
eficazes. Em seguida, realizamos a Execução da Ferramenta considerando apenas o melhor
critério identificado na etapa anterior (peso definido pelo pesquisador). Neste caso, somente
os casos de teste que compõem os planos manuais coletados na etapa 5 foram classificados
pela ferramenta. A última etapa deste estudo de caso foi a Análise de Efetividade. A coleta
das métricas necessárias para a análise foi realizada de forma automática através da ferramenta
exibida na Figura 5.3.

Como exemplo, considere a seguinte configuração:

• Arquiteto: Arquiteto 1

• Componente: UIS

• Produto: Somerset

• Ciclo: Rolling Regression C2

• Data de População: 14/11/2008.

As Tabelas 5.3 e 5.4, mostram o histórico de execução dos 201 casos de teste seleciona-
dos manualmente para este ciclo de regressão. Observamos através da análise do histórico,
que deste total, 8 casos de teste falharam (campo Quantidade na Tabela 5.3) e 193 passaram
(campo Quantidade na Tabela 5.4). Na Tabela 5.3, na linha No. Execuções, os 8 testes que
falharam foram executados anteriormente diversas vezes cada. O menos executado foi um teste
que rodou 5 vezes e o mais executado, 17 vezes (representado pelo intervalo 5–17 no campo
No. Execuções). Na linha No. Falhas, dos 8 testes que falharam, 1 teste falhou 2 vezes an-
teriormente (representado por 2(1)), 5 testes falharam 4 vezes anteriormente (representado por
4(5)) e 2 testes falharam 7 vezes anteriormente (representado por 7(2)). De forma similar, na
linha CRs, dos 8 testes que falharam, 6 testes falharam 1 única vez anteriormente (representado
por 1(6)) e 2 testes falharam 2 vezes anteriormente (representado por 2(2)). Na linha Nível de
Regressão, dos 8 testes que falharam, 7 têm nível de regressão 1 (representado por 1(7)) e 1 têm
nível de regressão 3 (representado por 3(1)).

Dos quatro critérios analisados (execuções, falhas, CRs e nível de regressão) observamos
que 162 dos 193 casos de teste que passaram possuem 0 CRs abertas, no entanto, todos os casos
de teste que falharam possuem, no mínimo, 1 CR aberta anteriormente. Através da análise do
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Tabela 5.3 Histórico: Casos de teste que falharam.

No. Execuções 5–17
No. de Falhas 2(1) - 4(5) - 7(2)
CRs 1(6) - 2(2)
Nível de Regressão 1(7) - 3(1)
Quantidade 8

Tabela 5.4 Histórico: Casos de teste que passaram.

No. Execuções 0–80
No. de Falhas 0(162) - 2(19) - 5(11) - 9(1)
CRs 0(162) - 1(21) - 2(4) - 3(6)
Nível de Regressão 1(104) - 2(73) - 3(16)
Quantidade 193

histórico, observamos que este fato se repete em outros ciclos. Desse modo, detectamos que
dos critérios anteriormente citados, o critério CR seria de fato o mais eficaz para realizar a
seleção dos casos de teste logo após o intervalo de tempo analisado.

Após realizar a análise do histórico, executamos a ferramenta TCS considerando apenas o
melhor critério identificado (peso 10 para o critério CR e 0 para os demais). A Figura 5.9 exibe
um resultado típico da análise de efetividade realizada nas diversas suítes.

Figura 5.9 Intervalo - 10%

No conjunto representado pela letra G10 (círculo da esquerda), são representados os 20
(16 + 4) casos de teste que estão entre os 10% melhores na classificação da ferramenta con-
siderando os 201 casos de teste selecionados manualmente. No conjunto representado pela
letra B (círculo da direita), são representados os 8 (4 + 4) casos de teste que acham bug dos 201
casos de teste selecionados manualmente. Podemos verificar através da intersecção existente
neste diagrama, que os conjuntos G10 e B possuem 4 casos de teste em comum. Neste caso,
obtivemos os seguintes valores para as métricas M3.1 e M3.2:

M3.1 =
4

20
= 0,2 = 20,0%
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M3.2 =
4
8

= 0,5 = 50,0%

Realizamos sempre duas análises para cada caso: intervalo de 10% (G10) e intervalo de
20% (G20). A Figura 5.10 demonstra que, em um intervalo de 20%, obtivemos um valor mais
expressivo para a métrica M3.2. Ou seja:

M3.1 =
8

40
= 0,2 = 20,0%

M3.2 =
8
8

= 1,0 = 100,0%

Figura 5.10 Intervalo - 20%

Todos os diagramas associados ao estudo de caso 3 podem ser vistos no Apêndice C deste
documento.

5.3.1 Análise dos Resultados

Considerando um intervalo de 10%, obtivemos os seguintes resultados através da aplicação do
método proposto: Para a métrica M3.1, o menor valor foi 8,33%, o maior valor foi 73,68% e,
em média, 26.65%. Para a métrica M3.2, o menor valor foi 8,33%, o maior valor foi 100,0% e,
em média, 50,13%.

Considerando um intervalo de 20%, obtivemos os seguintes resultados através da aplicação
do método proposto: Para a métrica M3.1, o menor valor foi 10,2%, o maior valor foi 65,79%
e, em média, 26,62%. Para a métrica M3.2 o menor valor foi 75,0%, o maior valor foi 100,0%
e, em média, 92,59%.

5.3.2 Conclusões

No atual processo de seleção de testes do BTC, o arquiteto escolhe os pesos dos critérios
baseado na sua experiência. Isso ocorre tanto na seleção manual quanto na automática, ou
seja, independentemente da utilização do TCS.

No processo de seleção utilizado neste estudo de caso, realizamos os seguintes passos:
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1. O arquiteto (no estudo de caso, este papel foi desempenhado pelo pesquisador) observa
os pesos no histórico de execução em busca de alguma evidência manualmente. Ou seja,
de acordo com as execuções passadas dos casos de teste, o arquiteto tenta identificar
quais critérios foram de fato mais eficazes.

2. Para confirmar a observação, utilizamos a ferramenta de métricas (Figura 5.3) para veri-
ficar a real eficácia dos critérios sugeridos no passo 1. Caso não se confirme uma boa
eficácia, voltamos ao passo 1.

3. Na próxima seleção, utilizamos o TCS para realizar a seleção automática aplicando os
pesos inferidos no passo 2.

Neste estudo de caso, tornou-se impraticável a execução do passo 3 do processo devido
às limitações de recursos (tempo, testadores e celulares) associadas ao desenvolvimento deste
trabalho. Além disso, os produtos escolhidos para o estudo não mais se encontram disponíveis
na organização e a alocação de um time de testadores para esta atividade seria inviável. Note
que, para termos real noção do desempenho do critério CRs, precisaríamos executar toda a suíte
(em torno de 2000 testes).

O excelente desempenho descrito na Seção 5.3.1 com relação ao critério CRs não significa
que este desempenho será repetido no futuro. Este desempenho apenas confirma que o critério
foi eficaz momentaneamente (passo 2 do processo). Por isso, não defendemos que CRs sempre
será o melhor critério, mas sim, que devemos adotar o processo de melhoria contínua.

O novo processo de seleção proposto neste estudo de caso é mais racional, pois é baseado
em observação de dados reais, ao invés apenas da intuição e experiência. Intuição e experiência
ajudam no passo 1, mas apenas no passo 2 temos evidências mais fortes que os pesos estão
corretos.

5.4 Considerações Finais

Este capítulo descreveu os estudos de caso realizados na Motorola com o intuito de avaliar a
efetividade do método de seleção de testes proposto neste trabalho.

No primeiro estudo de caso, a comparação entre os métodos manual e automático foi feita
através da aplicação da seleção de testes nas mesmas suítes utilizando ambas as técnicas. O se-
gundo estudo de caso avaliou a efetividade da seleção automática realizada pelo TCS baseado
no percentual de testes que acham defeitos e no percentual de defeitos encontrados, respectiva-
mente. O terceiro estudo de caso ilustra um processo de extração de pesos a partir do histórico
de execução. Por fim, os resultados obtidos foram analisados.
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Implementação

Esta seção descreve alguns detalhes da arquitetura e implementação da ferramenta Test Case
Selector (TCS) e da ferramenta de cálculo de métricas.

6.1 Test Case Selector

A ferramenta Test Case Selector (TCS) tem como principal objetivo automatizar o processo de
seleção de testes regressão. Esta ferramenta produz um ranking de relevância dos testes com
base nos pesos atribuídos pelo usuário aos critérios de seleção definidos no Capítulo 3. Os
casos de teste selecionados pela ferramenta, podem ser exportados para uma planilha do Excel.
O TCS é implementado em Java e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado é o
Microsoft SQL Server 2005.

6.1.1 Arquitetura

Abaixo descreveremos a arquitetura em camadas proposta para nossa aplicação. O uso de
camadas (layers) é um padrão arquitetural que ajuda na tarefa de separar responsabilidades,
promovendo baixo acoplamento e alta coesão em um sistema. Uma visão geral das principais
classes do TCS e seus relacionamentos podem ser vistos na Figura 6.1.

6.1.1.1 Camada de Apresentação (gui)

A camada de apresentação tem a função de implementar uma interface de entrada e saída para
a interação da aplicação com o usuário. Esta camada foi implementada utilizando a biblioteca
Swing de Java [AGH05, RV03] que provê um conjunto de componentes para interface extrema-
mente completo, flexível e portável.

A classe TestCaseSelector define a tela principal da aplicação, valida as informações forneci-
das pelo usuário e utiliza os serviços disponibilizados pela fachada.

A classe ExportExcel define a interface que solicita informações adicionais ao usuário para
a geração de planilhas do Excel a partir dos casos de teste selecionados pelo TCS. Estas plani-
lhas seguem o padrão de especificação de testes adotado pelo BTC.

6.1.1.2 Entidades Básicas (base, services e excel)

As entidades (ou classes) básicas representam objetos básicos de negócio manipulados pela
aplicação.
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Figura 6.1 Visão Geral da Arquitetura

Na arquitetura proposta, as classes Group, TestCase e TestResult, armazenam informações
sobre os componentes de software, os casos de teste e o resultado da execução dos casos
de teste, respectivamente. A classe TestResultCalculator armazena o resultado do cálculo de
relevância aplicável a cada caso de teste.

ExcelGenerator é uma classe genérica que disponibiliza serviços básicos para manipulação
de planilhas no formato Excel. A classe TestCaseSelectorExcelGenerator herda os serviços
fornecidos pela classe-base ExcelGenerator e gera planilhas específicas para o TCS.

6.1.1.3 Camada de Persistência (persistence)

Esta camada é responsável pela persistência e acesso aos dados da aplicação.
As classes DataBaseManager e DataBase são responsáveis por executar o mapeamento

entre os objetos e as tabelas do banco. Estas classes, entretanto, não são acessadas direta-
mente por outras camadas. Todos os seus serviços são disponibilizados a partir da interface
IDataBaseRepository.

6.1.2 Implementação

O Test Case Selector foi implementado em Java [AGH05]. Esta escolha se deu principalmente
pela sua portabilidade e facilidade de futuras integrações com outros sistemas desenvolvidos
no BTC. O desenvolvimento foi conduzido dentro do Ambiente de Desenvolvimento Integrado
Eclipse [Hol04]. O acesso a dados do Test Case Selector é implementado através de consultas
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SQL executadas em uma base de dados local. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados
utilizado é o Microsoft SQL Server 2005 [RBGS07].

6.1.3 Telas

Esta seção descreve brevemente a interface gráfica da ferramenta e sua funcionalidade.
A Figura 6.2 exibe a tela principal do TCS. Nesta primeira aba, chamada de Add Tests, o

usuário deve especificar um componente (campo Groups) e o código das features dos casos
de teste que deseja selecionar (números 54368 e 63187 na Figura 6.2). Em seguida, o sistema
irá exibir o nome, a descrição e o Nível de Regressão dos casos de teste. Os demais campos
somente serão preenchidos após o cálculo de relevância (feita na aba Apply Weights da Figura
6.4). O usuário sempre pode eliminar um teste da seleção manualmente (veja o botão Delete na
parte de baixo da tela). O botão na parte de baixo chamado Invert Selection pode ser utilizado
em qualquer aba para inverter a ordem dos casos de teste já selecionados.

Figura 6.2 TCS: Tela Principal - Casos de Teste Iniciais

A Figura 6.3 exibe a segunda aba, chamada Search Terms, onde o usuário poderá filtrar
casos de teste de acordo com a ocorrência de determinadas palavras-chaves. No exemplo da
Figura 6.3, o usuário digitou a palavra-chave “flip”. O botão Invert Selection tanto pode sele-
cionar os testes contendo a palavra-chave “flip”, quanto selecionar os testes que não contêm a
palavra “flip”.

A Figura 6.4 exibe a terceira aba, chamada Apply Weights, onde o usuário poderá aplicar
pesos aos critérios de seleção e também os pontos de cada Nível de Regressão. Após a configu-
ração dos pesos, a ferramenta irá exibir os casos de teste em ordem decrescente de relevância.
No exemplo da Figura 6.4, os 3 testes mais relevantes são TestCase26, TestCase09 e Test-
Case02. Para gerar um plano de teste real, os casos de testes selecionados pela ferramenta
poderão ser convertidos no formato do Excel (dentro do padrão adotado pelo BTC) de forma
que a planilha resultante seja compatível com outras ferramentas do BTC.
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Figura 6.3 TCS: Busca de Casos de Teste por Palavras-chaves

Figura 6.4 TCS: Aplicação de Pesos aos Critérios

6.2 Ferramenta de métricas

A ferramenta de métricas tem como principal objetivo automatizar o processo de cálculo das
métricas de seleção definidas no Capítulo 5. Esta ferramenta irá auxiliar na avaliação da se-
leção automática realizada pelo Test Case Selector. As informações geradas pela ferramenta
podem ser exportadas para uma planilha do Excel. Assim como o TCS, a ferramenta de métri-
cas é implementada em Java e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado é o Microsoft
SQL Server 2005.

6.2.1 Telas

Esta seção descreve brevemente a interface gráfica da ferramenta e sua funcionalidade.
Os planos de teste manuais gerados pelos arquitetos e os planos de teste automáticos gera-
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dos pela ferramenta TCS, ambos em formato Excel, serão utilizados como entrada para a fer-
ramenta de cálculo de métricas. A Figura 6.5 exibe a tela principal da ferramenta de métricas.
Nesta primeira aba, chamada de Manual x Automatic , o usuário deverá selecionar os planos
de teste manual e automático que serão comparados automaticamente pela ferramenta. Em
seguida, ao clicar no botão Compare a ferramenta irá calcular o valor da métrica M1 que deter-
mina a porcentagem de casos de teste iguais e diferentes existentes entre os dois planos1. Além
disso, dentre os testes iguais e diferentes, será exibida a quantidade de testes que passaram e
falharam em cada categoria.

No exemplo da Figura 6.5 de um total de 165 testes, 36,36% são iguais (60 testes) e
63,64% são diferentes (105 testes). Dos 60 testes iguais, 51 passaram e 9 falharam. Dos 105
testes diferentes, 99 passaram e 6 falharam.

Figura 6.5 Ferramenta de Métricas: Cálculo da métrica M1

A Figura 6.6 exibe a segunda aba, chamada Effectiveness, onde o usuário deverá selecionar
um plano de teste classificado pela ferramenta TCS e informar um intervalo para o cálculo das
métricas de efetividade M2.1 (coluna Precision na Figura 6.6) e M2.2 (coluna Recall na Figura
6.6). Estas métricas irão calcular a efetividade da seleção automática baseado no percentual de
testes que acham bugs e no percentual de bugs encontrados respectivamente1.

No exemplo da Figura 6.6, o usuário selecionou um plano de teste com um total de 165
testes e informou um intervalo de 10%. Neste caso, o subconjunto exibido em Interval Subset
contém os 16 primeiros casos de teste do plano que representam os 10% melhores na classi-
ficação da ferramenta TCS. O subconjunto exibido em Bug Subset contém todos os testes do
plano que falharam durante a execução. Ou seja, de um total de 165 testes, 12 falharam. Dos
12 testes que falharam, somente 3 estão entre os 16 primeiros casos de teste do plano e 9 testes,
entre os 149 testes restantes.

1Informações detalhadas sobre o cálculo das métricas podem ser vistas no Capítulo 5.
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Figura 6.6 Ferramenta de Métricas: Cálculo das métricas M2.1 e M2.2

Assim como a ferramenta TCS, a ferramenta de métricas também permite que as infor-
mações exibidas sejam exportados para uma planilha no formato do Excel. Dessa forma, gráfi-
cos podem ser gerados a partir dos valores das métricas calculados pela ferramenta.

6.3 Considerações Finais

A ferramenta Test Case Selector (TCS) foi desenvolvida na linguagem Java a fim de validar o
método proposto e verificar como os critérios se comportam na prática. Para avaliar a seleção
automática realizada pelo TCS, foi desenvolvida uma ferramenta de métricas para automatizar
o processo de cálculo das métricas definidas.

Este capítulo descreveu a arquitetura da ferramenta TCS e da ferramenta de cálculo de
métricas, assim como detalhes de suas implementações. A interface gráfica das ferramentas e
uma demonstração de suas funcionalidades também foram exibidas.



CAPÍTULO 7

Conclusões

Este trabalho propôs um método e implementa uma ferramenta para apoiar a seleção de testes
regressão de modo que esta seleção ordene casos de teste potencialmente mais relevantes basea-
dos em dados históricos. Com este propósito, quatro critérios foram definidos para serem uti-
lizados no processo de seleção de testes. Estes critérios foram definidos pelos arquitetos do
BTC, que se basearam em informações históricas e nas suas experiências em seleção manual
de testes. Na prática, a partir de uma suíte com aproximadamente 2000 testes, digamos que
somente 200 testes são de fato selecionados para execução em um determinado ciclo.

Para analisar o método proposto, uma ferramenta chamada Test Case Selector (TCS) foi
desenvolvida na linguagem Java a fim de verificar como os critérios se comportam na prática.
Esta ferramenta produz um ranking de relevância dos testes através de uma média ponderada
calculada com base em pesos atribuídos pelo usuário aos quatro critérios de seleção. Para
avaliar a seleção automática realizada pelo TCS, foi desenvolvida uma ferramenta de métricas
para automatizar o processo de cálculo das métricas definidas.

A efetividade do método proposto foi analisada através de estudos de caso realizados no
BTC. No primeiro estudo de caso, a comparação entre os métodos manual e automático foi
feita através da aplicação da seleção de testes nas mesmas suítes utilizando ambas as técnicas.
A partir dos resultados analisados, verificamos que não houve semelhança significativa entre os
testes selecionados de forma manual e automática. Como já destacado, o estudo foi inconclu-
sivo. Não foi possível comprovar se a seleção automática produziu um resultado melhor que a
manual, porque não foi viável executar todos os testes selecionados para verificar se os mesmos
encontrariam defeito ou não.

O segundo estudo de caso avaliou a efetividade da seleção automática realizada pelo TCS
baseado no percentual de testes que acham defeitos e no percentual de defeitos encontrados, re-
spectivamente. De acordo com os resultados, observamos que a efetividade obtida ao conside-
rar pequenos intervalos não foi satisfatória.

O terceiro estudo de caso ilustra um processo de extração de pesos a partir do histórico
de execução. Através da utilização deste processo, demonstramos como detectar critérios que
foram eficazes no passado e como atribuir pesos a ferramenta TCS de modo a obter resultados
mais efetivos. Este processo de seleção baseado em melhoria contínua é mais racional, pois é
baseado em observação de dados reais, ao invés apenas da intuição e experiência. Desse modo,
propomos que este novo processo seja utilizado na Motorola durante a seleção automática de
casos de teste utilizando o TCS e a ferramenta de métricas desenvolvidos neste trabalho.

A ferramenta Test Case Selector encontra-se atualmente em estágio de implantação em
produção. A seleção automática de testes de regressão irá trazer benefícios relevantes para a
organização tendo em vista que a utilização de uma ferramenta durante o processo de seleção
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irá contribuir significativamente para a redução do esforço e tempo gastos pelos arquitetos
durante a fase de elaboração de planos de teste. Além disso, o TCS será parte de uma linha de
produtos de software. A idéia consiste em transformar esta ferramenta em um framework open
source, construído a partir de uma reformulação na arquitetura da ferramenta, que possibilite
que novos produtos sejam facilmente acoplados e criados, tornando possível a utilização do
TCS no contexto de outras empresas [CS08].

Alguns trabalhos futuros são importantes para aprimorar e consolidar este trabalho:

• Implementar novos critérios: Devido as limitações de tempo associadas ao desenvolvi-
mento deste trabalho, somente 4 critérios foram, de fato, implementados no Test Case
Selector. No entanto, outros critérios de seleção poderão ser definidos e incorporados
facilmente ao núcleo da ferramenta.

• Configuração automática dos pesos dos critérios: Perfis de usuários são muito úteis para
que os arquitetos de teste possam configurar seus critérios em diferentes estágios do
desenvolvimento do produto. Desse modo, deve-se implementar futuramente no TCS
uma nova funcionalidade que permita a configuração automática dos pesos de acordo
com o perfil dos usuários e a fase do ciclo de testes.

• Aplicar técnicas de mineração de dados para tentar inferir os critérios para confirmar ou,
eventualmente, encontrar critérios não enxergados pelos arquitetos.
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APÊNDICE A

Resultados Completos do Estudo de Caso 1

Neste apêndice serão mostrados todos os diagramas relacionados ao Estudo de Caso 1.

A.1 COMPONENTE UIS / ARQUITETO 1

PRODUTO: SOMERSET

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 29/08/2008

Figura A.1 Sem Palavras-Chaves Figura A.2 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 14/11/2008

Figura A.3 Sem Palavras-Chaves Figura A.4 Com Palavras-Chaves
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Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 28/01/2009

Figura A.5 Sem Palavras-Chaves Figura A.6 Com Palavras-Chaves

PRODUTO: IVORY

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 24/11/2008

Figura A.7 Sem Palavras-Chaves Figura A.8 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura A.9 Sem Palavras-Chaves Figura A.10 Com Palavras-Chaves
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PRODUTO: SLEDGE

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 21/05/2008

Figura A.11 Sem Palavras-Chaves Figura A.12 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 10/06/2008

Figura A.13 Sem Palavras-Chaves Figura A.14 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 10/10/2008

Figura A.15 Sem Palavras-Chaves Figura A.16 Com Palavras-Chaves



56 APÊNDICE A RESULTADOS COMPLETOS DO ESTUDO DE CASO 1

PRODUTO: TWIN

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 17/10/2008

Figura A.17 Sem Palavras-Chaves Figura A.18 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura A.19 Sem Palavras-Chaves Figura A.20 Com Palavras-Chaves

PRODUTO: MURANO

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 14/01/2009

Figura A.21 Sem Palavras-Chaves Figura A.22 Com Palavras-Chaves



A.2 COMPONENTE UIS / ARQUITETO 2 57

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 08/05/2009

Figura A.23 Sem Palavras-Chaves Figura A.24 Com Palavras-Chaves

A.2 COMPONENTE UIS / ARQUITETO 2

PRODUTO: SOMERSET

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 29/08/2008

Figura A.25 Sem Palavras-Chaves Figura A.26 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 14/11/2008

Figura A.27 Sem Palavras-Chaves Figura A.28 Com Palavras-Chaves
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Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 28/01/2009

Figura A.29 Sem Palavras-Chaves Figura A.30 Com Palavras-Chaves

PRODUTO: IVORY

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 24/11/2008

Figura A.31 Sem Palavras-Chaves Figura A.32 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura A.33 Sem Palavras-Chaves Figura A.34 Com Palavras-Chaves
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PRODUTO: SLEDGE

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 21/05/2008

Figura A.35 Sem Palavras-Chaves Figura A.36 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 10/06/2008

Figura A.37 Sem Palavras-Chaves Figura A.38 Com Palavras-Chaves

PRODUTO: TWIN

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 17/10/2008

Figura A.39 Sem Palavras-Chaves Figura A.40 Com Palavras-Chaves
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Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura A.41 Sem Palavras-Chaves Figura A.42 Com Palavras-Chaves

PRODUTO: MURANO

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 14/01/2009

Figura A.43 Sem Palavras-Chaves Figura A.44 Com Palavras-Chaves

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 08/05/2009

Figura A.45 Sem Palavras-Chaves Figura A.46 Com Palavras-Chaves



APÊNDICE B

Resultados Completos do Estudo de Caso 2

Neste apêndice serão mostrados todos os diagramas relacionados ao Estudo de Caso 2.

B.1 COMPONENTE UIS / ARQUITETO 1

PRODUTO: SOMERSET

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 29/08/2008

Figura B.1 Intervalo - 10% Figura B.2 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 14/11/2008

Figura B.3 Intervalo - 10% Figura B.4 Intervalo - 50%
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Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 28/01/2009

Figura B.5 Intervalo - 10% Figura B.6 Intervalo - 50%

PRODUTO: IVORY

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 24/11/2008

Figura B.7 Intervalo - 10% Figura B.8 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura B.9 Intervalo - 10% Figura B.10 Intervalo - 50%
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PRODUTO: SLEDGE

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 21/05/2008

Figura B.11 Intervalo - 10% Figura B.12 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 10/06/2008

Figura B.13 Intervalo - 10% Figura B.14 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 10/10/2008

Figura B.15 Intervalo - 10% Figura B.16 Intervalo - 50%



64 APÊNDICE B RESULTADOS COMPLETOS DO ESTUDO DE CASO 2

PRODUTO: TWIN

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 17/10/2008

Figura B.17 Intervalo - 10% Figura B.18 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura B.19 Intervalo - 10% Figura B.20 Intervalo - 50%

PRODUTO: MURANO

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 14/01/2009

Figura B.21 Intervalo - 10% Figura B.22 Intervalo - 50%
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Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 08/05/2009

Figura B.23 Intervalo - 10% Figura B.24 Intervalo - 50%

B.2 COMPONENTE UIS / ARQUITETO 2

PRODUTO: SOMERSET

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 29/08/2008

Figura B.25 Intervalo - 10% Figura B.26 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 14/11/2008

Figura B.27 Intervalo - 10% Figura B.28 Intervalo - 50%
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Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 28/01/2009

Figura B.29 Intervalo - 10% Figura B.30 Intervalo - 50%

PRODUTO: IVORY

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 24/11/2008

Figura B.31 Intervalo - 10% Figura B.32 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura B.33 Intervalo - 10% Figura B.34 Intervalo - 50%
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PRODUTO: SLEDGE

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 21/05/2008

Figura B.35 Intervalo - 10% Figura B.36 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 10/06/2008

Figura B.37 Intervalo - 10% Figura B.38 Intervalo - 50%

PRODUTO: TWIN

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 17/10/2008

Figura B.39 Intervalo - 10% Figura B.40 Intervalo - 50%
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Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura B.41 Intervalo - 10% Figura B.42 Intervalo - 50%

PRODUTO: MURANO

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 14/01/2009

Figura B.43 Intervalo - 10% Figura B.44 Intervalo - 50%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 08/05/2009

Figura B.45 Intervalo - 10% Figura B.46 Intervalo - 50%



APÊNDICE C

Resultados Completos do Estudo de Caso 3

Neste apêndice serão mostrados todos os diagramas relacionados ao Estudo de Caso 3.

C.1 COMPONENTE UIS / ARQUITETO 1

PRODUTO: SOMERSET

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 29/08/2008

Figura C.1 Intervalo - 10% Figura C.2 Intervalo - 20%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 14/11/2008

Figura C.3 Intervalo - 10% Figura C.4 Intervalo - 20%
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Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 28/01/2009

Figura C.5 Intervalo - 10% Figura C.6 Intervalo - 20%

PRODUTO: IVORY

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 24/11/2008

Figura C.7 Intervalo - 10% Figura C.8 Intervalo - 20%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura C.9 Intervalo - 10% Figura C.10 Intervalo - 20%
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PRODUTO: SLEDGE

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 21/05/2008

Figura C.11 Intervalo - 10% Figura C.12 Intervalo - 20%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 10/06/2008

Figura C.13 Intervalo - 10% Figura C.14 Intervalo - 20%

Ciclo: Rolling Regression C3
Data de População: 10/10/2008

Figura C.15 Intervalo - 10% Figura C.16 Intervalo - 20%
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PRODUTO: TWIN

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 17/10/2008

Figura C.17 Intervalo - 10% Figura C.18 Intervalo - 20%

Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 04/03/2009

Figura C.19 Intervalo - 10% Figura C.20 Intervalo - 20%

PRODUTO: MURANO

Ciclo: Rolling Regression C1
Data de População: 14/01/2009

Figura C.21 Intervalo - 10% Figura C.22 Intervalo - 20%
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Ciclo: Rolling Regression C2
Data de População: 08/05/2009

Figura C.23 Intervalo - 10% Figura C.24 Intervalo - 20%


