
III Workshop de Dissertações de Mestrado do PPgSI (2016) 

FICHA DA PESQUISA
i
 

DADOS GERAIS 

Título do projeto 

de pesquisa 
Especificação de um coeficiente de testabilidade baseado nas métricas CK na perspectiva do teste unitário. 

Orientando  Robinson Crusoé da Cruz 

Orientador(es) Dr. Marcelo Medeiros Eler 

Momento atual [ ] 2
o
 semestre [ ] 3

o
 semestre [X] 4

o
 semestre [ ] 5

o
 semestre [ ] 6

o
 semestre 

Qualificação [X] Qualificação já realizada em: 24/06/2016 [ ] Qualificação planejada para: ____/____/_____ 

Defesa Prazo máximo para depósito: 26/02/2018 Depósito planejado para: 01/02/2017 

Linha e Área de 

pesquisa  

[X] Gestão e desenvolvimento de Sistemas: 

[ ] BD [ ] Gestão de SI 

[X] Eng. de Software [ ] IHC  

[ ] Inteligência de Sistemas: 

[ ] IA [ ] Rec. de Padrões 

[ ] Proc. Gráfico  

Área de 

aplicação  

[ ] Ambientes Corporativos 

[ ] Bioinformática 

[ ] Biometria 

[ ] Economia 

[ ] Educação 

[ ] Educação a Distância 

[ ] Internet 

[ ] Jogos 

[ ] Linguagem Natural 

[ ] Linguística 

[ ] Processos de Negócio 

[ ] Química 

[ ] Redes Sociais 

[ ] Robótica 

[ ] Saúde 

[X] Teste de Software 

Publicações Em desenvolvimento. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

Contextualização 

/ motivação 

Entender as características de um software que podem influenciar na testabilidade tem sido objeto de estudo na 

academia e na indústria de software (ABDULLAH; KHAN, 2013). Algumas propostas de estudo foram 

desenvolvidas durante os últimos anos para tentar definir a correlação entre as métricas CK e a testabilidade de 

softwares Orientado a Objetos. De acordo com estudos analisados na fase de Revisão Sistemática, existem 

algumas lacunas que motivam o desenvolvimento deste projeto. A principal motivação está na proposta de 

utilizar as métricas para auxiliar na definição de um coeficiente de testabilidade para auxiliar análise do teste 

unitário. 

Problema de 

pesquisa 

Como as métricas CK influenciam na testabilidade e na predição do teste unitário?  

Objetivo geral  

da pesquisa 

Definir um coeficiente de testabilidade calculado com base principalmente na análise do impacto das métricas 

CK no esforço necessário para testar um software. O cálculo deste coeficiente considerará as métricas CK em 

conjunto ao invés de considerá-las individualmente. 

Trabalhos 

relacionados 

- (BRUNTINK; DEURSEN, 2006)  e  (BADRI; TOURE, 2012) realizaram uma análise da correlação das 

métricas CK com métricas das classes de teste equivalente. Entretanto a proposta foi analisar as métricas de 

forma individual sem definir um coeficiente. 

- (KHAN; MUSTAFA, 2009) realizou a proposta de um coeficiente, entretanto apenas a métrica 

CBO(Acoplamento entre os objetos) foi utilizada no cálculo.  

Justificativa e 

relevância 

Análise preliminares indicam que as métricas CK podem auxiliar na análise da testabilidade e fornecer boas 

práticas de design.  Nos trabalhos já publicados na literatura:  i) cada métrica é avaliada individualmente - não há 

uma análise em conjunto para saber de que forma uma métrica influencia a outra métrica e consequentemente a 

testabilidade do software;  ii) os estudos utilizaram poucos produtos de software para fazer suas análises, além de 

considerarem apenas software de código aberto; iii) e não há uma avaliação da qualidade dos casos de testes 

utilizados para determinar a influência de cada métrica na testabilidade do software analisado. 

Proposta para 

Solução 

 (i) O projeto está em fase de análise de softwares desenvolvidos em domínios diferentes dos projetos analisados 

na Revisão Sistemática; (ii) aplicar uma possível análise baseada em análise multivariável e/ou baseado em 

algoritmos e mineração de dados para identificar como as métricas CK interferem no teste unitário.   

Dados 

Serão coletadas métricas CK de software desenvolvidos na linguagem C#, sejam software open source e/ou de 

empresas que queiram contribuir com a pesquisa. Atualmente o projeto está na fase de análise das métricas 

coletadas  

Validação 

A validação será baseada na análise entre o coeficiente proposto e o esforço dos testes unitários. Software open 

source serão analisados e experimentos com alunos poderão ser aplicados para validar os resultados obtidos por 

meio dos cálculos realizados. 



Limitações 

Em relação a coletas de métrica de software, existe a possibilidade de não encontrar empresas que estejam 

interessadas em conceder as métricas. Além disso, baseado nos resultados preliminares obtidos por meio da 

Revisão Sistemática, algumas métricas(DIT e NOC) não possuem relação com os testes. 

Resultados 

esperados 

Contribuições científicas: Espera-se contribuir com a pesquisa relacionada a análise de teste de software e com a 

proposta do coeficiente como medida para predição do esforço do teste. Além disso, o projeto tem como proposta 

disponibilizar um repositório com uma base de métricas CK para futuras pesquisas. 

Contribuições tecnológicas: Repositório com base de dados de métricas CK para futuras pesquisas. Por meio do 

site será possível que novos softwares sejam analisados. 

 

MÉTODO DE PESQUISA [para cada item, marque todas as opções adequadas para seu projeto] 

Gênero [ ] Pesquisa teórica [ ] Pesquisa prática [X] Pesquisa empírica [ ] Pesquisa metodológica 

Natureza [ ] Pesquisa básica/pura [X] Pesquisa aplicada 

Objetivo [ ] Pesquisa descritiva [X] Pesquisa exploratória [ ] Pesquisa explicativa [ ] [outro – escrever] 

Abordagem [ ] Pesquisa quantitativa [ ] Pesquisa qualitativa [X] Pesquisa mista (quali-quanti) 

Procedimento(s) 

técnico(s) 

[X] Pesquisa experimental 

[X] Pesquisa bibliográfica 

[ ] Pesquisa documental 

[ ] Pesquisa ex-post-facto 

[ ] Pesquisa de levantamento 

[ ] Pesquisa com survey 

[ ] Estudo de caso 

[ ] Pesquisa participante 

[ ] Pesquisa-ação 

[ ] Pesquisa etnográfica 

[ ] Pesquisa netnográfica 

[ ] Teoria fundamentada em dados (grounded theory) 

[ ] Ciência do projeto (Design science research) 

[ ] [outro – escrever] 

Fonte(s) de dados [X] pesquisa de laboratório [ ] pesquisa de campo [X] pesquisa bibliográfica [ ] [outro – escrever] 

Técnica(s) /  

Instrumento(s) de 

coleta de dados 

[X] medição 

[ ] questionário 

[ ] entrevista 

[ ] grupos focais 

[ ] formulário 

[ ] benchmark 

[ ] observação (direta / participante) 

[ ] diário de campo / notas de campo  

[ ] análise documental (ou de artefatos) 

[ ] [outro – escrever] 

Técnica(s) de análise 

de dados 

Análise quantitativa: 

   [ ] Estatística descritiva 

   [X] Estatística inferencial 

   [ ] [outro – escrever] 

Análise qualitativa: 

   [ ] Análise de conteúdo 

   [ ] Análise do discurso 

   [ ] [outro – escrever] 
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Estudo com resultado da Rev. Sist.                              

Submissão de Artigo                               

Desenvolvimento Projeto Qualificação                              

Apresentação Qualificação                              

Des. Aplicativo de coletas de métricas                              

Definição do Coeficiente                              

Des. site softwaretestability.com                              

Redação da dissertação                              

Depósito da dissertação                              

Apresentação para banca julgadora                              
 

                                                           
i Esta ficha é uma adaptação da usada no “VIII Workshop de Teses e Dissertações em Sistemas de Informação (WTDSI 2015)” realizado como parte 

do “XI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2015)” 


