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DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Depuração de programas é uma das atividades mais custosas da etapa de desenvolvimento de software.
Contextualização Recentemente, técnicas que utilizam cobertura de código gerado durante o teste de software têm sido propostas
para indicar trechos mais suspeitos de conter defeitos. A maioria dessas técnicas utilizam coberturas de teste
/ motivação
baseadas em fluxo de controle: cobertura de comandos e de condições.
Problema de
pesquisa

Essa pesquisa visa comparar o uso de coberturas baseada em fluxo de controle (e.g., cobertura de comandos) e o
uso de coberturas baseadas em fluxo de dados (e.g., duas – definition-use associations) na localização de
defeitos.

Objetivo geral
da pesquisa

Analisar e comparar a utilização de informações de teste de fluxo de controle e dados na localização de defeitos,
realizando experimentos com programas industriais e usados na literatura, além de experimentos com usuários
que deverão utilizar o ambiente desenvolvido para localizar os defeitos.

Trabalhos
relacionados

Santelices et al. (2009) compara o uso de fluxo de dados e fluxo de controle, mostrando vantagem para o uso de
fluxo de dados. Mao (2014), Alves (2011) e Ju (2014) apresentam soluções que utilizam combinações de slices
(um tipo de cobertura de fluxo de dados) para a localização de defeitos. Entretanto, a coleta de slices é custosa a
ponto de inviabilizar seu uso industrial e a coleta de duas utilizada por Santelices et al. (2009) é ineficiente.

Justificativa e
relevância

Embora as informações de fluxo de dados tenham mostrado um desempenho melhor do que de fluxo de controle
para localizar o defeito, a alta sobrecarga para coletar essa informação tem impedido a sua utilização em código
de nível industrial. Esta pesquisa irá utilizar uma ferramenta desenvolvida recentemente (BA-DUA) que
apresentou 38% de sobrecarga de tempo de execução para programas grandes e realizar experimentos com
usuários para avaliar a sua eficácia e eficiência na prática.

Proposta para
Solução

Desenvolvimento de um ambiente que possibilitará 1) coletar informações de fluxo de dados e de fluxo de
controle em programas industriais e usados na literatura 2) analisar a eficácia da aplicação da técnica de
localização de defeitos automatizada quando utilizada pelos desenvolvedores.

Dados

Número de comandos necessários para localizar o defeito utilizando cobertura de fluxo de controle e de fluxo de
dados. Eficácia (número de acertos) e eficiência (tempo necessário) de usuários utilizando cobertura de fluxo de
controle e de dados.

Forma de
validação

Serão utilizados programas de código aberto com características industriais (processo de desenvolvimento e
tamanho) com defeitos reais e semeados. As coberturas serão utilizadas para identificar trechos de código mais
suspeitos. O número de comandos que deverão ser investigados no pior caso até o sítio do defeito serão
comparados. No experimento com pessoas, serão avaliadas o número de acertos e o tempo de localização dos
defeitos pelos usuários da ferramenta que será desenvolvida utilizando tanto fluxo de controle como de dados.

Limitações

Os experimentos com pessoas não apresentarão uma população suficiente para a confirmação ou refutação da
hipótese de pesquisa – fluxo de dados é mais eficaz e eficiente que fluxo de controle para a localização de

defeitos.

Resultados
esperados

Contribuições científicas: Contribuições científicas: os resultados dos experimentos poderão indicar se o uso de
informações do fluxo de dados devem ser utilizados amplamente para localização de defeitos automatizados.
Contribuições tecnológicas: Contribuições tecnológicas: será desenvolvido um Plug-in para o IDE Eclipse em
que será possível aplicar a técnica em qualquer projeto de software Java, esta ferramenta será disponibilizada
abertamente (GitHub).
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