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Resumo 

Atualmente projetos FLOSS apresentam uma nova perspetiva ao conceito de contribuição na criação 

de sistemas. Entretanto, a qualidade desses projetos tem sido objeto de debate. Uma das formas de 

garantir a qualidade dos softwares é analisar a qualidade dos seus testes. O impacto de testes 

inadequados, que não detetam falhas, leva a um software de baixa qualidade, maiores custos de 

desenvolvimento, e atrasos no tempo da entrega. Nesta dissertação foram analisados 16 projetos 

FLOSS com testes, carregados do repositório Github, com o objetivo de avaliar a qualidade do conjunto 

de testes na deteção e diagnóstico de falhas. Assim também, avaliou-se o tipo de teste mais presente, 

e se o tamanho, a duração e o número de participantes de um projeto, afetam na qualidade dos testes. 

Os resultados mostraram que apenas 4 projetos apresentaram uma percentagem alta na deteção de 

falhas, demonstrando qualidade nos seus testes. Projetos com menor número de linhas de código e 

menor tempo de duração, apresentam mais qualidade nos testes em relação aos que possuem maior 

número de linhas de código e maior tempo de duração. O número de contribuidores em projetos, não 

representa totalmente a escrita de bons testes. Igualmente, a análise apresentou que a capacidade de 

diagnóstico dos testes na localização de falhas é muito baixa e os testes mais escritos são os de 

unidade. 

 Palavras-chave: Métricas de qualidade, Projetos FLOSS, Qualidade de testes, Testes de software 
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Abstract 

Currently FLOSS projects present a new perspective on the concept of contribution in the creation of 

systems. However, the quality of these projects has been the subject of debate. One way to ensure 

software quality is to analyze the quality of your tests. The impact of inadequate testing, which does not 

detect flaws, leads to poor software quality, higher development costs, and delays in delivery time. In 

this dissertation, we analyzed 16 FLOSS projects with tests, loaded from the Github repository, in order 

to evaluate the quality of the test suite in the detection and diagnosis of failures. Also, the type of test 

most present was evaluated, and if the size, duration and number of participants of a project affect the 

quality of the tests. The results showed that only 4 projects presented a high percentage in the detection 

of failures, demonstrating quality in their tests. Projects with less number of lines of code and less time 

of duration, present more quality in the tests in relation to those that have more number of lines of code 

and more time of duration. The number of contributors in projects does not entirely represent the writing 

of good tests. Likewise, the analysis showed that the diagnostic capacity of the tests in locating failures 

is very low and the most written tests are those of unit.   

 Keywords: Quality Metrics, FLOSS Projects, Quality of Tests, Software Testing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

Índice 

 

Agradecimentos .........................................................................................................................................i 

Resumo .................................................................................................................................................... ii 

Abstract.................................................................................................................................................... iii 

Lista de Tabelas ..................................................................................................................................... vii 

Lista de Figuras ...................................................................................................................................... vii 

Lista de códigos de programas ............................................................................................................... ix 

Lista de Acrónimos ...................................................................................................................................x 

1. Introdução ......................................................................................... 1 

1.1. Motivação ......................................................................................................................................... 2 

1.2. Objetivos do trabalho........................................................................................................................ 2 

1.3. Contribuições .................................................................................................................................... 3 

1.4. Organização da dissertação ............................................................................................................. 3 

2. Estado da Arte ................................................................................... 4 

2.1. Teste de software ........................................................................................................................... 4 

2.1.1. Breve histórico ....................................................................................................................... 6 

2.1.2. Por que testar o software? .................................................................................................... 8 

2.2. Tipos de testes ............................................................................................................................. 10 

2.2.1. Teste de Unidade ................................................................................................................ 10 

2.2.2. Teste de Integração ............................................................................................................. 10 

2.2.3. Teste de sistema ................................................................................................................. 10 

2.2.4. Teste de aceitação .............................................................................................................. 10 

2.2.5. Teste de Regressão ............................................................................................................ 10 

2.2.6. Teste de qualidade de código ............................................................................................. 10 

2.2.7. Teste de Segurança ............................................................................................................ 11 

2.2.8. Teste de Desempenho ........................................................................................................ 11 

2.2.9. Testes de carga ................................................................................................................... 11 

2.2.10. Testes de configuração ..................................................................................................... 11 

2.2.11. Teste de recuperação........................................................................................................ 11 



 
 

v 
 

2.2.12. Teste de interoperabilidade ............................................................................................... 11 

2.3. Ferramentas de testes ................................................................................................................. 12 

2.3.1. PIT ....................................................................................................................................... 12 

2.3.2. Findbugs .............................................................................................................................. 12 

2.3.3. EvoSuite .............................................................................................................................. 13 

2.3.4. Junit ..................................................................................................................................... 13 

2.3.5. Designite For Java ............................................................................................................... 13 

2.4. Software de código aberto (FLOSS) ........................................................................................... 14 

2.4.1. Ambientes de desenvolvimento .......................................................................................... 17 

2.4.1.1. Github ............................................................................................................................ 17 

2.4.1.2. Bitbucket ........................................................................................................................ 17 

2.4.1.3. CloudForge .................................................................................................................... 17 

2.4.2. Testes em FLOSS ............................................................................................................... 18 

2.4.3. Integração e entrega contínua ............................................................................................ 19 

2.5. Métricas de software .................................................................................................................... 20 

2.5.1. Métricas de qualidade de teste ........................................................................................... 20 

2.5.1.1. Amplitude da cobertura do teste.................................................................................... 21 

2.5.1.2. Casos de testes passados e falhados ........................................................................... 23 

2.5.1.3. Casos de testes executados ......................................................................................... 24 

2.5.1.4. Bugs encontrados e bugs corrigidos ............................................................................. 24 

2.5.1.5. Eficácia do teste utilizando a eficiência de contenção de defeitos ............................... 24 

2.5.1.6. Tipos de bugs encontrados ........................................................................................... 25 

2.5.1.7. Casos de teste por requisitos ........................................................................................ 25 

2.5.1.8. Reutilização do teste ..................................................................................................... 25 

2.5.1.9. Avaliação da Equipe ...................................................................................................... 25 

2.5.1.10. Replicação de código de testes .................................................................................. 25 

2.5.1.11. Cobertura de mutação ................................................................................................. 25 

2.5.1.12. DDU ............................................................................................................................. 28 

2.3.2. Importância na definição de métricas .................................................................................. 30 

3. Método ............................................................................................. 31 

3.1. Projetos do Github ....................................................................................................................... 31 



 
 

vi 
 

3.1.1. Seleção dos projetos ........................................................................................................... 31 

3.1.2. Detalhes específicos de cada projeto ................................................................................. 32 

3.2. Escolha das métricas ................................................................................................................... 33 

3.3. Fluxo de trabalho .......................................................................................................................... 34 

4. Análise e discussão dos resultados .............................................. 35 

4.1. Aplicação da métrica cobertura de mutação ............................................................................. 35 

4.1.1. Projeto Gcviewer ................................................................................................................. 35 

4.1.2. Projeto Jsoup ....................................................................................................................... 37 

4.1.3. Projeto spring-petclinic ........................................................................................................ 39 

4.1.4. Projeto MarkdownJ .............................................................................................................. 41 

4.1.5. Projeto Jedis ........................................................................................................................ 42 

4.1.6. Projeto Otto ......................................................................................................................... 43 

4.1.7. Projeto Springside4 ............................................................................................................. 45 

4.1.8. Projeto wicket-bootstrap-wicket-7.x ..................................................................................... 46 

4.1.9. Projeto Vertex-jersey ........................................................................................................... 48 

4.1.10. Projeto mp3agic ................................................................................................................. 49 

4.1.11. Projeto CommaFeed ......................................................................................................... 50 

4.1.12. Considerações sobre os resultados da cobertura de mutação ......................................... 52 

4.2. Aplicação da métrica DDU ........................................................................................................... 56 

5. Conclusão ........................................................................................ 60 

Referências Bibliográficas ................................................................... 1 

Anexos ................................................................................................... 5 

Projecto Couchdb ............................................................................................................................ 5 

Projecto MobArena .......................................................................................................................... 6 

Projecto Tprofile .............................................................................................................................. 7 

Projecto BungeeCord ...................................................................................................................... 9 

Projecto Robovm ........................................................................................................................... 10 

 

 

 



 
 

vii 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1. Ferramenta de testes ............................................................................................................ 13 

Tabela 2. Casos de Teste por requisitos ............................................................................................... 25 

Tabela 3. Diferença entre programa original e mutante ........................................................................ 26 

Tabela 4. Substituição de Condicionais ................................................................................................ 27 

Tabela 5. Mutações mais utilizadas ...................................................................................................... 28 

Tabela 6. Diagnóstico do conjunto de testes ........................................................................................ 29 

Tabela 7. Projetos FLOSS do Github .................................................................................................... 32 

Tabela 8. GCViewer – Resumo do relatório cobertura de mutação ..................................................... 36 

Tabela 9. Jsoup – Resumo do relatório cobertura de mutação ............................................................ 38 

Tabela 10. Petclinic – Resumo do relatório cobertura de mutação ...................................................... 40 

Tabela 11. MarkdownJ – Resumo do relatório cobertura de mutação ................................................. 41 

Tabela 12. Jedis – Resumo do relatório cobertura de mutação ........................................................... 43 

Tabela 13. Otto - Resumo do relatório cobertura de mutação .............................................................. 44 

Tabela 14. Springside4– Resumo do relatório cobertura de mutação .................................................. 46 

Tabela 15. Wicket-Bootstrap - Resumo do relatório cobertura de mutação ......................................... 47 

Tabela 16. Vertex-jersey -Resumo do relatório cobertura de mutação ................................................ 48 

Tabela 17. mp3agic -Resumo do relatório cobertura de mutação ........................................................ 49 

Tabela 18. Resumo do relatório cobertura de mutação ........................................................................ 51 

Tabela 19. Análise da cobertura de mutação de outros projetos ......................................................... 52 

Tabela 20.  Qualidade de deteção de falhas dos testes de cada projeto ............................................. 53 

Tabela 21. Qualidade dos testes em relação (tamanho, duração e número de contribuidores) .......... 54 

Tabela 22. GCView- Resultado da métrica DDU .................................................................................. 57 

Tabela 23. Jsoup - Resultado da métrica DDU ..................................................................................... 58 

Tabela 24. Spring-petclinic - Resultado da métrica DDU ...................................................................... 58 

Tabela 25. Resultado da métrica DDU de outros projetos .................................................................... 59 

Tabela 26.Couchdb – Resumo do relatório da cobertura de mutação ................................................... 5 

Tabela 27. MobArena – Resumo do relatório da cobertura de mutação ................................................ 7 

Tabela 28. Tprofile – Resumo do relatório da cobertura de mutação ..................................................... 8 

Tabela 29. BungeeCord – Resumo do relatório da cobertura de mutação ............................................ 9 

Tabela 30. RoboVM – Resumo do relatório da cobertura de mutação ................................................. 11 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Modelo de processo de teste ................................................................................................... 5 

Figura 2. Período de crescimento do teste ............................................................................................. 7 



 
 

viii 
 

Figura 3. Custo do erro quando é encontrado ........................................................................................ 8 

Figura 4. Tipos falhas de software por mês no ano 2016 (Adaptado de Tricentis) ................................ 9 

Figura 5. Exemplo de relatórios produzidos pelo PIT ........................................................................... 12 

Figura 6. Comunidades saudáveis para projetos FLOSS (adaptado de Crowston e Howison) ........... 15 

Figura 7. Fluxo de trabalho para realizar o estudo ............................................................................... 34 

Figura 8. GCViewer -Relatório da cobertura de mutação ..................................................................... 36 

Figura 9. GCViewer - Alguns mutantes criados .................................................................................... 37 

Figura 10. Jsoup -Relatório da cobertura de mutação .......................................................................... 38 

Figura 11. Jsoup - Alguns mutantes criados ......................................................................................... 39 

Figura 12. Petclinic - Relatório da cobertura de mutação ..................................................................... 39 

Figura 13. Petclinic - Alguns mutantes criados ..................................................................................... 40 

Figura 14. MarkdownJ -Relatório da cobertura de mutação ................................................................. 41 

Figura 15. MarkdownJ - Alguns mutantes criados ................................................................................ 42 

Figura 16. Jedis - Relatório da cobertura de mutação .......................................................................... 42 

Figura 17. Jedis - Alguns mutantes criados .......................................................................................... 43 

Figura 18. Otto -Relatório da cobertura de mutação ............................................................................. 44 

Figura 19. Otto - Alguns mutantes criados ............................................................................................ 44 

Figura 20. Springside4 - Relatório da cobertura de mutação ............................................................... 45 

Figura 21. Springside4 - Alguns mutantes criados ............................................................................... 46 

Figura 22. Wicket-Bootstrap -Relatório da cobertura de mutação ........................................................ 47 

Figura 23. Wicket-Bootstrap - Alguns mutantes criados ....................................................................... 47 

Figura 24. Vertex-jersey -Relatório da cobertura de mutação .............................................................. 48 

Figura 25. Vertex-jersey - Alguns mutantes criados ............................................................................. 49 

Figura 26. mp3agic -Relatório da cobertura de mutação ...................................................................... 49 

Figura 27. mp3agic - Alguns mutantes criados ..................................................................................... 50 

Figura 28. CommaFeed-Relatório da cobertura de mutação ................................................................ 51 

Figura 29. CommaFeed - Alguns mutantes criados .............................................................................. 51 

Figura 30.2. Criação do relatório (ddu-report) ....................................................................................... 57 

Figura 31- Couchdb - Alguns mutantes criados ...................................................................................... 6 

Figura 32- MobArena - Relatório da cobertura de Mutação .................................................................... 6 

Figura 33- MobArena - Alguns mutantes criados .................................................................................... 7 

Figura 34- Tprofile - Relatório da cobertura de Mutação ........................................................................ 8 

Figura 35- Tprofile - Alguns mutantes criados ........................................................................................ 8 

Figura 36- BungeeCord - Relatório da cobertura de Mutação ................................................................ 9 

Figura 37- BungeeCord - Alguns mutantes criados .............................................................................. 10 

Figura 38- BungeeCord - Relatório da cobertura de Mutação .............................................................. 10 

Figura 39- RoboVM - Alguns mutantes criados .................................................................................... 11 

 

 



 
 

ix 
 

Lista de códigos de programas 

 

 

 

1. Trecho de código das condições If e else ......................................................................................... 22 

2. Substituição do incremento para decremento ................................................................................... 26 

3. Remoção da chamada do método .................................................................................................... 27 

4. Substituição do condicional igual por diferente ................................................................................. 27 

5. Código para inserção do plugin no projeto........................................................................................ 56 

6. Código para inserção do plugin para análise detalhada ................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

Lista de Acrónimos 

 

FLOSS  Free and open-source software 
 

V&V  Validation and Verification 
 

DDU  Density, Diversity, Uniqueness 
 

API  Application Programming Interface 
 

LGPL  Lesser General Public License 
 

BSD  Berkeley Software Distribution 
 

EPL  Eclipse Public License 
 

HTML  HyperText Markup Language 
 

XML  Extensible Markup Language 
 

SFL  Spectrum-based Fault Localization 
 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol  
 

JRE  Java Runtime Environment 
 

CI  Continuous integration   
 

CD  Continuous Delivery 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol


 

1 
 

1. Introdução 

A realização de testes em software é uma prática comum entre os programadores, porque, funcionam 

como um mecanismo para controlar a qualidade. Têm como objetivo verificar se o sistema faz o que foi 

solicitado, se não faz o que não está definido, e como se comporta em situações previstas e não 

previstas. Conforme Sommerville (2011) o teste é destinado a mostrar que um software faz o que é 

proposto a fazer e para descobrir os defeitos do programa antes da entrega. A finalidade principal é de 

garantir a qualidade do sistema, para esse fim, é necessário a escrita de bons testes. Testes de baixa 

qualidade ou ineficientes, não conseguem garantir ou desempenhar o seu papel fundamental, resultam 

em desperdício de tempo, exigem alta manutenção e em consequência, acarretam grandes prejuízos. 

Portanto, deve-se considerar a atividade de testes como um processo fundamental no desenvolvimento 

de um bom software.  No entanto, de que modo se consegue garantir a qualidade dos testes, como se 

pode afirmar quão bons são os nossos testes. 

Esta dissertação tem como foco principal realizar análise crítica da qualidade dos testes em FLOSS, 

através da aplicação de métricas de testes. A princípio, sem o conhecimento obtido através de métricas 

adequadas, não se pode saber quão bom ou ruim é o conjunto de testes. Conforme Sarialioglu (2014), 

sem quaisquer métricas e medidas, o teste de software se torna uma atividade sem sentido e irreal. 

Portanto, aplicou-se duas métricas de teste, a cobertura de mutação, que é utilizada para analisar a 

eficácia do conjunto de testes em detetar defeitos e a DDU (Perez et al.,2017) que é usada para avaliar 

a capacidade do diagnóstico de um conjunto de testes em localizar bugs num sistema. 

O estudo é voltado para projetos de código aberto que possuem testes. FLOSS é uma questão de 

liberdade dos utilizadores, ou seja, é uma organização virtual composta por um conjunto de pessoas 

que se dedica na criação e na manutenção de um software contribuindo para uma base comum de 

conhecimento (Fuggetta, 2003). Atualmente é considerado um novo modelo de desenvolvimento pois 

têm um impacto crescente na programação de software. Muitas empresas dependem de sistemas de 

código aberto e livre como, bases de dados e servidores da Web para executar suas operações básicas 

(Coelho et al., 2018). Contudo, a qualidade desses projetos tem sido objeto de debate. Apesar de 

alguns estudos defenderem que podem produzir código de alta qualidade (Bianco et al., 2010), críticos 

fazem uma correlação pelo motivo do projeto ser de código aberto, programadores acabam por 

negligenciar e abandoná-los, afetando muito na qualidade (Crowston e Howison, 2006).  

Estes projetos foram carregados a partir de um ambiente de hospedagem denominado Github que 

permite utilizadores registados na plataforma contribuírem em projetos FLOSS a partir de qualquer 

ponto geográfico. Outra finalidade do ponto de estudo é analisar quais os testes mais presentes em 

FLOSS, e perceber, se o tamanho, a duração e o número de contribuidores de um projeto, afetam na 

qualidade. 
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1.1. Motivação 

O estudo em projetos FLOSS, tornou-se um dos tópicos mais discutidos entre os programadores de 

software e profissionais.  De acordo Fuggetta (2003), o crescente interesse foi motivado pelo sucesso 

de produtos como o Linux (sistema operativo) e o Apache (servidor HTTP), que estão a ganhar cada 

vez mais ações nos seus próprios mercados. Este paradigma de programação é visto como um dos 

mais promissores para garantir eficiência, qualidade e maturidade aos softwares. Programadores ao 

redor do mundo contribuem em FLOSS, somando os seus esforços, tendo em conta o seu tempo 

disponível, capacidade e o interesse pelo projeto, criando uma comunidade que partilham objetivos 

comuns, de modo a desenvolverem em conjunto um sistema. 

Por outro lado, artigos, e relatórios relatam que muitos softwares com falhas já foram responsáveis por 

prejuízos milionários e mesmo a perda de vidas humanas. De acordo Rios e Filho (2013), as aplicações 

estão cada vez mais complexas e como consequência disso, a atividade de teste está mais complicada. 

A escrita de testes inadequados para avaliação do código produz sistemas de baixa qualidade, custos 

mais altos de programação, e atrasa o tempo de comercialização do mesmo. Um estudo mais recente, 

realizado em 2016 sobre falhas de software feito pela Tricentis mostrou que cerca de 4,4 bilhões de 

pessoas foram afetadas por falhas de software. Isso originou perdas de quase 1 milhão de biliões de 

dólares em ativos. 

Diante do contexto mencionado, é de fundamental importância o estudo da qualidade do conjunto de 

testes escritos em projetos FLOSS, devido à prática de várias comunidades de desenvolvimento, em 

resistirem na criação e execução de testes pelo facto do processo muitas vezes apresentar-se 

exaustivo, e de elevado custo. A qualidade do software de código livre e aberto (FLOSS) é geralmente 

muito discutida, contudo, é uma grande e poderosa oportunidade para o desenvolvimento de sistemas. 

 

1.2. Objetivos do trabalho 

Esta dissertação tem como objetivo principal realizar análise crítica da qualidade dos testes em projetos 

FLOSS presentes no repositório Github. Para uma resposta adequada são necessárias medidas que 

auxiliem na avaliação de testes. Assim, pretende-se utilizar duas métricas de qualidade de testes. São 

aplicadas a métrica de deteção de falhas denominada cobertura de mutação (Kirk, 2018) e a DDU 

(Perez et al., 2017), métrica para diagnóstico de falhas. O objetivo secundário é compreender o tipo de 

testes mais escritos em FLOSS, e se o tamanho, a duração e número de participantes de um projeto, 

influencia na qualidade dos testes. 
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1.3. Contribuições 

As principais contribuições desta dissertação consistem: 

⎯ Na realização da análise crítica da qualidade dos testes em projetos FLOSS utilizando métricas 

de qualidade de testes. Nomeadamente a cobertura de mutação, para analisar a eficácia do 

conjunto de testes em detetar defeitos e verificar se a correlação entre o tamanho, a duração 

e o número de contribuidores de um projeto influenciam na qualidade dos testes.  

⎯ Aplicação da métrica DDU, medida para verificar o nível de diagnóstico do conjunto de testes 

em localizar as falhas no software e auxiliar na identificação do tipo de teste escrito. O objetivo 

é garantir que testes não funcionem apenas como mecanismos de deteção de bugs, mas que 

contribuam também na localização precisa das falhas no sistema.  

⎯ Apresentação dos resultados das análises que podem ser utilizados como informações para 

realização de estudos futuros. 

 

1.4. Organização da dissertação 

Após a leitura da introdução, o leitor desta dissertação encontrará no capítulo 2, o estado de arte. Neste 

capítulo, é apresentado uma revisão bibliográfica de trabalhos relacionados sobre testes de software, 

que contém subsecções como um breve histórico, por que testar o software, os tipos de testes mais 

frequentes, e as ferramentas de testes. Prosseguindo com o estudo, é apresentado também sobre 

software de código livre e aberto, ambientes sociais de desenvolvimento, testes em FLOSS, métricas 

de software e métricas de qualidade de teste.  

No Capítulo 3, é apresentado uma visão geral da metodologia utilizada na escolha e seleção dos 

projetos no repositório Github, assim também, como o processo de trabalho para análise dos softwares. 

O capítulo 4, apresenta a análise e discussão dos resultados do estudo realizado bem como as métricas 

selecionadas para o estudo. No Capítulo 5, as conclusões, síntese de todas as contribuições e um 

mapeamento de trabalho futuro. 
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2. Estado da Arte 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica utilizada para o desenvolvimento desta dissertação de 

mestrado. Na secção 2.1 são apresentados conteúdos relacionados ao tema de teste de software, os 

principais marcos que influenciaram no desenvolvimento da prática e o motivo pelo qual é importante 

a atividade de teste no ciclo de desenvolvimento de software. 

 Na secção 2.2 são apresentados os tipos de testes mais conhecidos e utilizados em testes de software. 

A secção 2.3 apresenta as ferramentas de testes utilizadas pelos programadores de software na criação 

e verificação de testes. Na secção 2.4 descreve o conceito de projetos FLOSS, os ambientes sociais 

de programação, assim como, características de um modelo de programação saudável e a prática de 

testes. E por fim, a secção 2.5 discute o conceito de métricas de software e são destacadas as métricas 

que aferem a qualidade de testes escritos. 

 

2.1. Teste de software  

Ao longo do tempo, a definição de teste de software tem-se apresentado confusa no ponto de vista do 

programador, analista, gestor, testador e do cliente. Compreender a verdadeira definição de teste pode 

fazer uma diferença imensa no sucesso do funcionamento do programa. Vejamos algumas definições 

de teste de software segundo a visão de diferentes autores: 

Rios e Filho (2003) definem como o processo de verificar, se o software está a fazer o que deveria fazer 

de acordo os requisitos, e se não está a fazer o que não deveria fazer. Segundo Sommerville (2011) o 

teste é parte de um amplo processo de verificação e validação (V&V). Verificação e validação não são 

a mesma coisa, embora sejam frequentemente confundidas. Um dos pioneiros da engenharia de 

software, expressou sucintamente a diferença entre validação e verificação, sendo que a validação 

responde à seguinte pergunta: Está a se construir o produto certo? A verificação responde à seguinte 

pergunta: Está a se construir o produto da maneira certa? Os processos de verificação e validação, 

objetivam verificar se o software em desenvolvimento satisfaz as suas especificações e oferece as 

funcionalidades esperadas pelo cliente. Têm como finalidade também, de estabelecer a confiança de 

que o software está completo para a sua utilização final. Isso significa que o sistema deve ser bom o 

suficiente.  

Myers et al. (2012) definem que teste de software é um processo, ou são vários processos, criados 

para garantir que o código do computador faça o que foi projetado e, de modo inverso, que não faça 

nada não intencional. Ainda ressaltam, que o teste é realizado com o objetivo de detetar erros no 

sistema. O software deve ser previsível e consistente, isto é, deve funcionar de forma esperada pelo 

utilizador. Contudo, os testes não podem demonstrar totalmente se um software é livre de defeitos ou 

se ele funcionará conforme o esperado em qualquer situação. É sempre possível que dentre os vários 

testes criados, um deles não seja testado, e esse mesmo teste poderia contribuir na descoberta de 

mais falhas no sistema. O melhor caso, na prática de teste, seria a realização de uma grande bateria 
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de testes, isto é, testes que submeteriam o sistema a todas as entradas possíveis para verificar se as 

saídas corresponderiam ao esperado. O problema dessa prática é que o software pode apresentar uma 

quantidade infinita de combinações de dados de entrada, limitando a execução dos testes a algumas 

entradas. A atividade de teste pode ser muito exaustiva, devido a isso, é impossível afirmar que tudo 

foi testado. 

Como descrito acima, existem muitas definições e ideias sobre teste de software. Basicamente, o 

objetivo é revelar defeito num sistema, e depois de identificados, serem corrigidos antes da entrega 

final ao cliente. Tuteja e Dubey (2012) afirmam que o objetivo do teste é encontrar erros e corrigi-los 

para melhorar a qualidade, e que esta prática representa 40% do orçamento da programação do 

software. Define também quatro objetivos principais de teste: 

➢ Demonstração: Demonstra que o software pode ser utilizado para integração com um nível 

de risco considerável. 

➢ Deteção: Descobre defeitos, erros e deficiências. Determina as capacidades do software e 

limita a qualidade dos componentes, produtos de trabalho e do sistema. 

➢ Prevenção: Fornece informações para evitar ou reduzir o número de erros que demonstram 

as especificações e o desempenho do sistema. Identifica maneiras de evitar riscos e problemas 

no futuro. 

➢ Melhoria da Qualidade: Ao fazer testes eficazes, se pode minimizar erros e, assim, melhorar 

a qualidade do software. 

Os testes passam por um processo que envolve fases, atividades, artefactos, e responsabilidades que 

têm como objetivo de demonstrar ao programador e ao cliente que o software atende a seus requisitos 

e de descobrir situações em que o sistema se comporta de maneira incorreta, indesejável ou de forma 

diferente das especificações. Assim, a finalidade do processo de teste é fornecer informação para 

garantir a qualidade do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Modelo de processo de teste 

Fonte:  sommerville, p.163 (2011) 
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O teste pode ser dispendioso e demorado, por essa razão, é importante que se escolha casos de testes 

eficazes, que ajudem a cumprir com a finalidade dos testes. Casos de teste são conjuntos de condições 

particulares utilizadas para testar um software. De acordo Sommerville (2011) os casos de teste devem 

mostrar que, quando utilizado como esperado, o componente que está a ser testado executa o que é 

proposto fazer. Ele pode ser elaborado para identificar defeitos e garantir que os requisitos do software 

foram atendidos. 

Aconselha-se a escrever dois tipos de casos de teste. O primeiro caso de teste deve apenas garantir o 

funcionamento normal e esperado do software, em outras palavras, mostrar que o módulo que está a 

ser testado funciona. Por exemplo, se estamos a testar um módulo que faz uma nova inscrição de um 

estudante, o caso de teste deve mostrar que a inscrição existe na base de dados e que os campos 

foram registados como especificados. O segundo caso de teste, deve se fundamentar em testes de 

experiência, isto é, em testes com objetivo de revelar erros mais comuns. Devem-se utilizar entradas 

anormais ou não esperadas para verificar se o módulo poderá falhar.  

Segundo Myers et al. (2012) um caso de teste quando encontra um novo erro, dificilmente pode ser 

considerado malsucedido, em vez disso, provou ser um investimento valioso. Um caso de teste mal- 

sucedido é aquele que faz com que um programa produz o resultado correto sem encontrar nenhum 

erro. O teste é uma atividade crítica na garantia de qualidade de software, e tem como objetivo a 

deteção de defeitos1 e não só, como também de verificar se o programa satisfaz a especificação. A 

secção que se segue, aborda sobre os principais marcos da história dos testes de software. 

   2.1.1. Breve histórico 

Desde o início da programação de software, sempre houve a prática de testes. Os testes eram 

realizados pelo próprio programador e o utilizador final testava o software já em produção. Tal prática, 

apresentava muitos bugs. Umas das funções dos testes é encontrar bugs ou defeitos num sistema caso 

eles existam, e para melhor entendimento histórico, se apresentara a origem do termo bug. 

 Bug é uma palavra do idioma inglês que significa inseto, dizer que um software está com um bug é o 

equivalente a dizer que o software está com um defeito (SHAPIRO, 1987). O Bug é um dos termos 

mais utilizados no mundo dos testes. Ganhou notoriedade, após engenheiros que trabalhavam no 

computador da primeira geração, denominado Harvard Mark I, encontraram um inseto em uma das 

peças, na qual originou o mau funcionamento da máquina.   

Outro marco importante na revelação de testes, foi o lançamento do livro The art of software testing, de 

Glenford.J.Myers em 1979. Esse manual proporcionou mais conhecimento sobre o teste de software, 

contribuindo grandemente para área de engenharia de software. É uma obra conhecida pelos 

profissionais, e é, referência teórica na temática. Nessa linha de lançamento, David Gelperin e Bill 

Hetzel em 1988 escreveram o artigo The Growth of software testing onde classificavam as fases 

históricas do teste baseando-se em eventos de publicações mais influentes. 

                                                      
1 Nesta dissertação, os termos bug(erros), defeitos e falhas estão a ser utilizados como sinónimos. 
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Segundo Gelperin et al. (1988), e como ilustrado na Figura 2, até 1956 os testes eram associados à 

depuração, não havia diferença clara entre os conceitos. Para muitos, depuração significava qualquer 

atividade para obtenção dos bugs, e o teste era visto como uma dessas atividades. Para outros, 

depuração e teste eram usados de forma permutável. E ainda para outros, os dois termos 

referenciavam atividades distintas, contudo, a distinção foi considerada difícil de descrever.  

Entre 1957 e 1978, a programação era orientada para demonstração, em que a depuração e o teste 

foram distinguidos. Charles Baker distinguiu a depuração de testes numa revisão do livro de Dan 

McCracken, Digital Computer Programming. Ele considerou que o objetivo da depuração é de certificar 

que o programa é executado, e os dos testes, atestar que o programa resolve o problema. Realçar que 

o termo “certifique” dentro do objetivo dos testes foi de mostrar que o software satisfaz seus requisitos. 

Entre os anos de 1979 - 1982 é anunciado como o período orientado para destruição, onde o objetivo 

era encontrar erros. Myers definiu o teste como “o processo de executar um programa com a intenção 

de encontrar erros”. Havia uma preocupação em garantir que o software estava correto através da 

criação de muito testes que procuravam encontrar erros no sistema. Entre 1983 até 1987 é classificado 

como o período orientado para avaliação. A finalidade era de que durante o ciclo de vida do software, 

seja fornecida uma avaliação do produto, de modo a encontrar os erros o mais cedo possível.  

A partir de 1988, os autores sugeriram classificar o período como orientado para a prevenção, onde os 

testes desempenham o papel de verificar se o software satisfaz a especificação, detetar falhas e evitá-

las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Período de crescimento do teste 

Fonte: Gelperin et al, p.3 (1988) 

 

A medida que a expansão e a utilização de computadores digitais se intensificaram, a criação de 

software aumentou, e por consequência houve um aumento de acontecimentos de grandes falhas em 

vários sistemas, mediante o exposto, houve a necessidade de dar-se importância na realização de 

testes. Desde os anos 80 o conceito de qualidade de software começou a surgir de uma forma diferente, 

os testes passaram a existir desde o início da programação do produto. O ponto seguinte, apresenta 

as consequências de negligenciar a prática de testes durante a fase de desenvolvimento, de formas a 

incentivar e valorizar esta atividade, que é de grande importância na área de engenharia de software.  

         -1956 The Debugging-Oriented Period 

1957 -1978 The Demonstration-Oriented Period 

1979 -1982 The Destruction-Oriented Period 

1983 -1987 The Evaluation-Oriented Period 

1988 -  The Prevention-Oriented Period 
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2.1.2. Por que testar o software? 

É importante ter conhecimento que a programação de um software é realizada por programadores, 

analistas, clientes, testadores, enfim, por todos os interessados no produto final. Esses interessados 

são pessoas e como tal cometem erros. Durante o ciclo de vida de um software, quanto mais cedo um 

defeito no sistema for descoberto, mais barato fica para corrigi-lo.  

Boehm (1984) no seu artigo Software engineering Economics, relata que o custo de um erro aumenta 

a depender da fase em que for detetado. Exemplo, caso o erro seja encontrado na fase de requisitos 

custará um valor, se descoberto na fase de teste, o custo duplica, e se detetado na de produção, o 

valor triplica. Outrora, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia realizou um estudo onde foi relatado 

que testes de software inadequados custam 59,5 bilhões anualmente para os Estados Unidos da 

América, ou seja, cerca de 0,6% do seu PIB (Tassey, 2002). Isso por si só, sugere que o teste é uma 

tarefa importante que deve ser integrada no processo de desenvolvimento do software. 

 

 

Figura 3. Custo do erro quando é encontrado 

Fonte: Site How not to code2 

 

Pressman (2011) ressalta a importância da realização de testes, pois toda a vez que o cliente utiliza o 

software ele também está a testar, por isso, o sistema deve ser testado muitas vezes de modo a 

encontrar erros e corrigi-los antes que chegue ao mercado. Apesar da disponibilidade de várias 

ferramentas para garantir a qualidade do software, a maior parte deles, carecem de testes. O impacto 

de testes inadequados, aumenta as falhas, que levam para um software de baixa qualidade, maiores 

custos de desenvolvimento, e atrasos no tempo de comercialização do produto. Softwares com falhas 

já foram responsáveis por prejuízos milionários e mesmo a perda de vidas humanas. Eles estão 

inseridos em quase ou todos os sectores do quotidiano do ser humano, estão embutidos em sistemas 

                                                      
2 Disponível em:https://hownot2code.com/2017/08/18/what-is-static-code-analysis/ 
Acesso em Agost. 2018 

https://hownot2code.com/author/hownot2code/
https://hownot2code.com/2017/08/18/what-is-static-code-analysis/
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de telecomunicações, transporte, processos industriais, educação, medicina, gestão, etc. Assim, é de 

extrema importância garantir a qualidade dos mesmos. Um estudo mais recente, realizado em 2016 

sobre falhas de software feito pela Tricentis, uma empresa de desenvolvimento de programas austríaca, 

revelou o quanto de prejuízo os bugs podem causar. Segundo o relatório interno da Tricentis “Software 

Fail”, cerca de 4,4 bilhões de pessoas foram afetadas por falhas de software. Isso originou perdas de 

quase 1,1 milhão de biliões de dólares em ativos. Um grupo da empresa Tricents, definiu 3 tipos de 

falhas comummente encontradas. A identificação foi da seguinte maneira: 

➢ Falhas de Software: Quando um software não funciona como especificado; 

➢ Falha de usabilidade: Falha de design que dificulta a usabilidade do software; 

➢ Vulnerabilidade de segurança: Falha que pode ser explorada por hackers. 

Como se pode observar na Figura 4, o tipo mais comum encontrado foram as falhas de software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tipos falhas de software por mês no ano 2016 (Adaptado de Tricentis) 
 
 

A ausência de testes influencia diretamente na qualidade do software, podendo ocasionar grandes 

problemas e prejuízos como nos casos descritos acima. A verdade é que nenhum sistema é livre de 

falhas, embora a atividade de teste seja um exercício desafiador, demorado e caro, ele tornou-se uma 

parte de extrema importância no processo de desenvolvimento. A prática de teste de software contribui 

na prevenção de custos futuros e garante a qualidade de um software.  

O conceito de qualidade pode ser subjetivo e depender de cada organização e/ou utilizador. Segundo 

Rio e Filho (2013), considera-se um software com qualidade quando o número e a severidade dos 

defeitos residuais do processo de testes são aceitáveis pela organização. Se o software é entregue 

dentro do prazo e o custo atende aos requisitos e/ou às expectativas. Caso foi construído de tal maneira 

que possa ser mantido de forma eficiente após a sua implantação. Logo, é possível reduzirmos os 

defeitos de um software se o sistema antes de chegar ao mercado for testado ao máximo.  A secção 

seguinte, tratara de alguns testes de software existentes. 
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2.2. Tipos de testes 

A área de testes de software tem crescido significativamente, e atualmente não é mais considerada 

uma atividade irrelevante. Essa secção apresenta alguns tipos de testes de acordo (Sommerville, 

2011). É importante informar, que cada sistema possui características específicas, como a tecnologia 

utilizada, o tamanho e o propósito do seu desenvolvimento. Assim, é primordial a escolha adequada do 

tipo de teste que se pretende aplicar ao software. 

2.2.1. Teste de Unidade  

Unidades individuais são testadas independentemente de outras, para certificação de que funcionam 

de forma correta. Ou seja, cada módulo do software é testado isoladamente.  

2.2.2. Teste de Integração  

Os módulos são integrados ou combinados e testados em grupo para verificar se eles juntos operam 

de forma correta. Partes do programa podem ser desenhadas e implementadas individuais, porém, não 

há garantias de que as integrações entre elas funcionem perfeitamente. Quanto mais complexo o 

desenho do sistema, maior probabilidade de existirem erros de integração devido ao fluxo de dados 

entre os módulos. 

2.2.3. Teste de sistema  

Com a integração dos módulos, forma-se um sistema. O processo desse tipo de teste é de analisar o 

sistema todo, de modo a validar o funcionamento correto das suas funções. Verifica se os componentes 

são compatíveis, se interagem corretamente e transferem os dados certos no momento certo, por suas 

interfaces. 

2.2.4. Teste de aceitação  

Testes finais de execução do software, realizado pelo utilizador final que utilizam informações reais ao 

contrário de dados fictícios ou simulados, visando verificar se o sistema atende aos requisitos 

propostos. O software é testado antes da sua disponibilização.  

2.2.5. Teste de Regressão  

Garantem que versões mais recentes do software, não provoquem novos defeitos em módulos já 

analisados. Quando na integração de recentes componentes ou alterações em módulos já existentes 

no sistema, surgirem novos defeitos, então considera-se que o sistema regrediu. 

2.2.6. Teste de qualidade de código 

Conjunto de testes com o objetivo de analisar o código do software de acordo com padrões estipulados, 

melhores práticas, instruções não executadas e outras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_um_programa
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2.2.7. Teste de Segurança 

Avaliam a capacidade de segurança do software contra acesso interno ou externo não autorizado. 

Visam explorar vulnerabilidades no sistema frente a diferentes ataques, e encontrar novas fraquezas 

antes que sejam exploradas por atacantes. 

2.2.8. Teste de Desempenho 

Garantem que o software atende aos níveis de desempenho e tempo de resposta acordados com os 

utilizadores e definidos nos requisitos. Ou seja, precisam ser projetados para assegurar que o sistema 

processe a carga a que se destina. Isso normalmente envolve a execução de uma série de testes em 

que se aumenta a carga até que o desempenho do sistema se torne inaceitável. 

2.2.9. Testes de carga 

São testes que verificam a resposta de um software sob um enorme volume de informações, como 

exemplo, simultâneas entradas de dados, grandes valores numéricos, complexas queries a uma base 

de dados, entrada de utilizadores simultâneos, para verificar o nível de escalabilidade do software. 

Ajudam a descobrir quando a degradação começa, e assim, o programador pode adicionar controlos 

ao sistema para rejeitar operações além desse ponto. 

2.2.10. Testes de configuração 

O objetivo é verificar se o software pode funcionar em diferentes versões de ambientes (hardware e 

software). Por exemplo, funcionar em várias versões de browsers.  

2.2.11. Teste de recuperação 

Testes que avaliam a capacidade e qualidade de recuperação do sistema após falhas de hardware, 

software ou problemas catastróficos.  

2.2.12. Teste de interoperabilidade 

Avaliam as condições de integração com outros softwares e/ou ambientes, quer dizer, verificam a 

existência de comunicação com outros sistemas. 

 
O mais importante quando se fala sobre testar o software, é garantir que seja confiável, ou de qualidade. 

O nível de qualidade depende muito do propósito do sistema e das expectativas dos utilizadores. Por 

exemplo, o nível de confiança necessário para controlar um sistema crítico de segurança é muito maior 

em relação a um software que foi desenvolvido para demonstrar as ideias de novos produtos. Portanto, 

a finalidade dos testes é de estabelecer a confiança de que o software está pronto para o seu propósito, 

ou seja, garantir que o sistema deve ser bom o suficiente.  

 

http://www.tiespecialistas.com.br/tag/teste-de-carga/?utm_source=site_tag&utm_medium=site&utm_campaign=TAG
http://www.tiespecialistas.com.br/tag/qualidade/?utm_source=site_tag&utm_medium=site&utm_campaign=TAG
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2.3. Ferramentas de testes 

Esta secção, apresenta algumas ferramentas utilizadas pelos programadores de software na criação e 

verificação de testes. O que se pretende não é ensinar ou detalhar ferramentas, pois, assim, a secção 

estaria obsoleta em curto espaço de tempo.  

2.3.1. PIT 

É uma ferramenta de mutação de última geração, que fornece cobertura de teste padrão para projetos 

escritos em Java. (Kirk, 2018). É um sistema rápido, escalável e integra-se com ferramentas modernas 

de teste. O objetivo da PIT é fornecer uma ferramenta amigável de alto desempenho e escalável que 

torne o teste de mutação prático para codebases do mundo real. Esta ferramenta executa testes de 

unidade com versões modificadas automaticamente do código do projeto, isto é, quando o código do 

projeto é alterado, ele deve produzir resultados diferentes e fazer com que os testes de unidade 

falhem. Se um teste de unidade não falhar nessa situação, isto pode indicar um problema com os 

testes. Os relatórios produzidos pelo PIT estão em um formato fácil de ler, combinando cobertura de 

linha e informações de cobertura de mutação como se pode ver na imagem a seguir. 

 

Figura 5. Exemplo de relatórios produzidos pelo PIT 

 

O relatório exibe 4 cores diferentes, em que a cor verde-clara representa a cobertura de linha, por sua 

vez, a cor verde-escuro a cobertura de mutação. A cor rosa clara corresponde a falta de cobertura de 

linha e a rosa escuro significa falta de cobertura de mutação. 

2.3.2. Findbugs 

Ferramenta de software livre para análise de código em programas Java. Verifica o programa para 

encontrar código suspeito ou defeitos. Embora o Findbugs precise dos arquivos de classe compilados, 

não é necessário executar o código para a análise. Trabalhar com o Findbugs ajuda a impedir o envio 
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de problemas evitáveis. É também uma excelente motivação para melhorar as habilidades das equipas 

de desenvolvimento para escrever um código melhor. O Findbugs procura por possíveis erros no 

software Java, e em cada descoberta é relatada como um aviso, mas nem todos esses avisos são 

necessariamente defeitos. Por exemplo, avisos referentes a possíveis problemas de desempenho. 

2.3.3. EvoSuite 

Ferramenta que produz automaticamente casos de teste para classes escritas em código Java de modo 

a encontrar defeitos no software. (Fraser, 2018). O EvoSuite aplica uma nova abordagem híbrida que 

gera e otimiza conjunto de testes completos para satisfazer um critério de cobertura. Para cada grupo 

de testes produzidos, a ferramenta sugere possíveis oráculos, inserindo pequenos e efetivo conjunto 

de asserções que resumem de forma concisa o comportamento atual.  

2.3.4. Junit 

É uma ferramenta de código aberto que facilita o desenvolvimento e execução de testes de unidade 

em código Java. Tem como objetivo verificar se o resultado dos testes são os esperados.  Caso não 

sejam, apresenta os possíveis erros encontrados no projeto.  O Junit evoluiu e atualmente apresenta-

se como JUnit 5.  Ao contrário das versões anteriores, o JUnit 5 é composto por vários módulos diferentes 

de três subprojetos diferentes. 

2.3.5. Designite For Java 

É uma ferramenta de avaliação de qualidade de projeto de software. Analisa o código java e identifica 

problemas no código-fonte. Especificamente, deteta problemas mais profundos no design, arquitetura 

e implementação. Fornece mecanismos como análise detalhada de métricas, análise de tendências e 

mapas de distribuição de problemas. Esta ferramenta também ajuda a melhorar a manutenção do 

software.    

Tabela 1. Ferramenta de testes 

Nome Versão Lançamento Sítio Licença 

JMeter 5.0    // https://jmeter.apache.org/ Livre 

JACOCO 0.7.10 2017 https://www.eclemma.org/jacoco/ Livre 

CodeCover 1.0.1.2 2011 http://codecover.org/ Livre 

JCOV 1.1.1 2013 https://wiki.openjdk.java.net/display/CodeToo

ls/jcov 

Livre 

Clover 4.1  2017 https://bitbucket.org/atlassian/clover Livre 

 

É importante salientar, que não existe a ferramenta perfeita, e o que se analisa são as necessidades 

de um projeto, os prós e contras de cada uma das ferramentas e realizar um pequeno teste com um 

grupo menor de ferramentas escolhidas.  

https://wiki.openjdk.java.net/display/CodeTools/jcov
https://wiki.openjdk.java.net/display/CodeTools/jcov
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2.4. Software de código aberto (FLOSS) 

O modelo de programação de software FLOSS, era visto anteriormente pela comunidade como pouco 

convencional e desorganizado. Hoje em dia, existe uma comunidade grande de utilizadores individuais 

que apoiam e promovem os projetos. Este fenómeno é particularmente forte e visível na pesquisa 

industrial e académica (Fuggetta, 2003). Na verdade, é apenas outro método de programação que deve 

produzir os mesmos resultados que qualquer outro método. De acordo Jensen et al. (2004), existe a 

tendência de ver o software FLOSS como uma abordagem nova e diferente para a engenharia de 

software. Entretanto, com adesão em massa desse modelo e pelo sucesso de alguns projetos tais 

como Linux, Apache, Mozilla, dentre outros, e como realçam Godfrey e Tu (2000), hoje em dia existem 

muitos projetos de sucesso com qualidade igual ou superior a softwares proprietários.  

Contudo, o que se pode entender de FLOSS? Existe um debate sobre a definição do que se entende 

por FLOSS e Open Source. Segundo Fuggetta (2003) existem duas interpretações diferentes usadas 

atualmente. FLOSS é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, deve-se 

pensar em livre como em "liberdade de expressão". É uma questão dos utilizadores, eles têm a 

liberdade para executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Já o significado para 

Open Source, deve-se pensar na permissão para o programador ver o código-fonte. Esse é um critério 

muito mais fraco do que software livre, inclui software livre, mas também inclui programas semilivres e 

até alguns programas proprietários.  

Este trabalho, foca-se apenas em projetos FLOSS. Um dos nossos objetivos é de analisar como o 

trabalho entre os programadores, tendo em conta a complexidade do projeto pode afetar na qualidade 

dos testes. Isto é, os testes escritos por estes programadores de projetos FLOSS, são bons o suficiente 

para garantir a qualidade dos softwares?  Assim, no contexto dessa dissertação, um projeto FLOSS é 

uma organização virtual composta por um conjunto de pessoas que se dedica na criação e a 

manutenção de um software contribuindo para uma base comum de conhecimento. Fogel (2005) define 

como aquele que respeita a liberdade e senso de comunidade dos utilizadores. Em geral, o software 

FLOSS é um dos fenómenos mais importantes atualmente. 

 Contudo, a qualidade desses projetos tem sido objeto de debate. Apesar de alguns estudos como de 

Bianco et al. (2010) defenderem que esses projetos podem produzir código de alta qualidade, outros 

estudos fazem uma correlação pelo facto de o projeto ser livre e de código aberto, constantemente são 

negligenciados pelos programadores ou mesmo abandonados. Podem apresentar um processo de 

testes inadequado, pouco ou mesmo sem planeamento. Vendedores de sistemas proprietários sentem-

se ameaçados e desta forma acusam que essas comunidades de programadores FLOSS são apenas 

um grupo de hackers adolescentes que trabalham sozinhos nos seus quartos e na qual não possuem 

nenhuma experiência. Fuggetta (2003), salienta que há uma interação confusa de motivações éticas, 

comerciais e técnicas.   
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Crowston e Howison (2006), destacam que uma comunidade saudável é importante para o sucesso do 

projeto. Comunidades saudáveis são geralmente em forma de cebola, como mostra a Figura 6, com 

papéis distintos para programadores, líderes e utilizadores. As pessoas envolvidas têm a participação 

classificada pelo papel que desempenham. Como ilustra a imagem abaixo, no centro temos:  

 

Figura 6. Comunidades saudáveis para projetos FLOSS (adaptado de Crowston e Howison)   

 

Programadores do núcleo ou programadores principais: são aqueles com privilégios de realizar o 

commit do código no repositório. Têm um forte registo de contribuição para o projeto. Este grupo pode 

ser bem pequeno, normalmente de três a dez, é o adequado para a maioria dos projetos. Entretanto, 

no estudo do projeto Apache, a equipa de programadores principais, constituída por 15 pessoas, 

efetuou mais de 82% da codificação da funcionalidade do sistema (Mockus, 2002). O ideal é que o 

grupo principal deve ser pequeno, com um determinado número para se facilitar o controlo das suas 

atividades. De acordo (Coelho et al, 2018), programadores principais são o coração e o cérebro dos 

FLOSS. 

Líderes do projeto ou fundadores: um líder forte ou um grupo de liderança pode levar um projeto 

com início turbulento até o amadurecimento e a estabilidade. Ao contrário da mitologia FLOSS de que 

qualquer um pode liderar ou dar o seu contributo e ser aceite, muitos líderes tomam decisões sem 

procurar muita participação dos membros. Este estilo autocrático não é necessariamente ruim se as 

decisões tiverem apoio da comunidade, no entanto, levadas ao extremo, podem inibir as contribuições 

necessárias para mais crescimento.  

Na outra camada da cebola em torno dos programadores principais temos: 

Co-programadores: que são os participantes que escrevem código, mas que ainda não ganharam ou 

conquistaram acesso ao commit do código. Normalmente enviam correções para revisão pelos 

programadores do núcleo antes de serem incluídas na base de código e, ao exibirem interesse e 
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habilidade, podem migrar para o núcleo, em outras palavras, esses programadores também obterão 

direitos de committer suas alterações diretamente no projeto.  

Os programadores optam por dar contribuições em projetos FLOSS por vários motivos.  Pesquisadores 

descobriram que eles contribuem com o seu tempo e esforço por motivações intrínsecas, como a 

estimulação intelectual, e motivações extrínsecas, como melhorar as habilidades. A maior parte dos 

programadores fazem contribuições iniciais simples, como correções de erros, para atender a algumas 

necessidades. Vários desses programadores optam por continuar a participar do projeto, evoluindo de 

uma participação baseada na “necessidade” para um “hobby”. Uma comunidade saudável depende de 

programadores voluntários e motivados. 

Utilizadores ativos:  estas pessoas fazem parte do amplo círculo da cebola, contribuem a testar os 

novos lançamentos, escrevendo relatórios de bugs e a documentação. Também desempenham outra 

função de carácter importante, respondem várias perguntas sobre a configuração do software para os 

principais programadores e os utilizadores passivos.  De acordo Aberdour (2007), estes utilizadores 

ajudam a garantir que a equipa principal não fique sobrecarregada com correções de bugs. 

Utilizadores passivos: aqueles que utilizam o software sem nenhuma contribuição. Fazem teste 

funcional do software, mas, em geral não informam erros quando os encontram. 

De modo geral, o ciclo de desenvolvimento de software FLOSS é muito diferente do desenvolvimento 

tradicional de software, que consiste num conjunto de etapas como análise, planeamento, desenho e 

implementação. Normalmente, as fases de planeamento, análise e design são tipicamente executadas 

pelos líderes do projeto. É vital para a sobrevivência do projeto, que o núcleo principal decida sobre 

uma solução de design antes de convidar programadores adicionais para contribuírem.  

Jensen et al. (2004), referem que, conforme Feller e Fitzgerald (2002) o ciclo FLOSS apoia-se nas 

seguintes fases: Código; Revisão do código; Teste de pré-commit; Programação da release; Depuração 

paralela e Release estável do produto. O ciclo de programação é totalmente diferente, mas, pode 

desenvolver um software de alta qualidade. Em uma pesquisa realizada em 2007 descobriu-se que 

este modelo de programação produz em muitos casos softwares de confiança e de bom desempenho. 

O sucesso dos softwares tem levado um grande número de pesquisadores e especialistas a acreditar 

que o código aberto pode realmente ser a resposta para a crise do software. Alguns até acreditam, que 

num futuro próximo, os softwares serão todos de código livre e aberto, e os que não optarem por esta 

prática, serão excluídos.  

Assim, com o avanço desta forma de programação, novas plataformas começam a surgir para melhorar 

e apoiar a atividade de criação de software livre. 
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2.4.1. Ambientes de desenvolvimento 

Existem ambientes que facilitam o modo de comunicação, apoio e contribuição dos programadores em 

projetos de código aberto. Tais ambientes são denominados como socias de trabalho (Tsay, 2014). 

Esta secção descreve alguns dos exemplos mais conhecidos desses tipos de ambientes. 

 
2.4.1.1. Github 

Ambiente de hospedagem para software FLOSS e proprietários (pago) com controlo de versão, 

utilizando o Git. Permite que utilizadores registados na plataforma contribuam em projetos privados 

e/ou FLOSS a partir de qualquer ponto do espaço geográfico, ou seja, em qualquer lugar do mundo. 

Dispõe de mais de 85 milhões de repositórios3 hospedados e 24 milhões de utilizadores registados4. O 

Github é um dos maiores websites para hospedagem de códigos do mundo, e também oferece um forte 

recurso de controlo de versão dos códigos dos projetos. Por isso, facilita o trabalho dos programadores 

no momento de copiar, distribuir e contribuir. Por isso, a experiência é mais eficiente e segura. A 

qualidade da documentação é uma característica de qualquer projeto de software saudável. No Github, 

é possível criar documentos e garantir que eles recebam o alto nível de cuidado que merecem. 

 

2.4.1.2. Bitbucket  

Semelhante ao Github, é um serviço de hospedagem de projetos controlados através do Mercurial, e 

também utiliza o sistema de controlo de versões Git. O Bitbucket5 é mais que apenas controlar as 

versões dos códigos, também oferece as equipas um lugar para planear projetos, colaborar em código, 

testar e programar. Não há limite para quantos utilizadores podem editar, ler repositórios públicos, mas 

repositórios privados são limitados a 5, que podem ser aumentados na escolha de um plano pago. 

 

2.4.1.3. CloudForge  

O CloudForge é uma nova plataforma de desenvolvimento, inserção e escalabilidade de software. É 

um serviço ágil e fácil de utilizar. Permite que os seus programadores tenham acesso ao código-fonte, 

independentemente da localização, e é agnóstico a termos de linguagem de programação e framework, 

o que significa que ele suporta várias plataformas. Com o advento dos ambientes sociais e dos sistemas 

de controlo de versão, muitos projetos FLOSS operam com um alto grau de transparência. Por exemplo, 

os líderes de projeto podem visualizar todos os projetos anteriores dos quais um recém-chegado 

participou, e avaliá-los como sinais da habilidade do programador antes de decidir se aceita ou não a 

sua contribuição. 

                                                      
3 https://Github.com/about 

4 https://Github.com/features 

5 https://bitbucket.org 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Open-source
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercurial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Git
https://bitbucket.org/


 

18 
 

2.4.2. Testes em FLOSS 

A prática de teste no desenvolvimento de software pode influenciar na qualidade do sistema, no tempo 

e na manutenção. Apesar disso, comunidades de desenvolvimento resistem em criar e executar o 

conjunto de testes que sejam apropriados para as necessidades do software. Isto se deve pelo facto 

que a prática de teste pode ser muito exaustiva, e aborrecida. Segundo Tssay (2002) a atividade de 

teste é responsável por 40-70% do tempo e custo do processo completo de desenvolvimento de 

sistema. Diante a situação acima descrita, será que os softwares FLOSS criados por programadores 

voluntários em circunstâncias muitas vezes não controladas, possuem qualidade? Muitos estudos, 

concluem que a prática de testes em FLOSS é um problema. De acordo Zhao e Elbaum (2003), 80% 

dos programadores de FLOSS não criam planos de teste. Um estudo empírico em projetos FLOSS na 

utilização de testes, comprovou que dos 20.817 projetos estudados, 38.34% do total de projetos não 

continham casos de teste e os 61.65% restantes dos projetos apresentavam um ou mais casos de 

teste. (KOCHHAR et al, 2013). 

No entanto, apesar de estudos comprovarem a ineficiência e ausência de testes em FLOSS, outros 

estudos, garantem que a comunidade criou um método ativo para a execução da fase de testes. Tudo 

começa com o desenvolvimento do código que é submetido a revisão. Se o código for considerado 

válido pelos programadores principais, ele será testado para a certificação de que não contém bugs e 

evitar quebrar qualquer coisa no código já existente.  As falhas são encontradas e resolvidas mais 

rapidamente, devido aos utilizadores, que informam os bugs aos programadores para serem corrigidos. 

Em projetos FLOSS, a fase de testes ocorre simultaneamente com a fase de codificação do software. 

Mas que testes são escritos por esta comunidade? De acordo KOCHHAR et al. (2013), normalmente, 

os programadores escrevem casos de teste de unidade para testar os seus módulos individuais ou 

funções.  Por conseguinte, testes de unidade são bastante realizados nestes projetos. Acredita-se que 

o código é escrito com mais cuidado e criatividade, porque os programadores estão a trabalhar apenas 

em coisas para as quais eles têm uma verdadeira paixão, além da exposição de suas habilidades de 

programação.  Um dos casos de projetos FLOSS mais conhecido é o software Mozilla.  

Segundo Mockus et al. (2002), os commits são testados com cada compilação diária do software. Se 

esta compilação falhar, os programadores ficam com o trabalho de resolver as partes que estão a 

apresentar falhas. Também, bugs encontrados durante este processo são publicados diariamente, para 

que os programadores estejam cientes deles, nas versões futuras. Além disso, há equipas de testes 

responsáveis pela manutenção de casos de teste e planos de teste em várias partes do projeto. 

No desenvolvimento de projetos FLOSS, o sucesso da deteção e correção de erros ao longo do ciclo 

de vida, e em particular durante o teste do sistema, depende muito menos do rigor do processo 

(Aberdour, 2007). Em vez de se focar em disponibilizar versões de alta qualidade, o método 

disponibiliza cedo e frequentemente, resulta em melhoria contínua, pois, existe um grande número de 

desenvolvedores que contribuem com iterações, aprimoramentos e correções. A secção seguinte 

apresenta duas abordagens que facilitam e melhoram este processo. 
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2.4.3. Integração e entrega contínua 

A Integração Contínua (CI) está a emergir como uma das maiores histórias de sucesso em engenharia 

de software automatizada. Os sistemas de CI automatizam a compilação, construção e teste de 

software. É considerada uma prática de programação de software, em que participantes, integram ou 

juntam com frequência as suas alterações de código num repositório central. Geralmente cada pessoa 

inclui pelo menos diariamente, levando a múltiplas integrações por dia. Cada integração é verificada 

para detetar erros de integração o mais rápido possível (Fowler, 2006). Os principais objetivos da 

integração contínua são o de encontrar e investigar bugs mais rapidamente, bem como melhorar a 

qualidade do software e reduzir o tempo que leva para validar e lançar novas releases do software. 

Hilton et al. (2016) realizaram um estudo na qual, foram analisados cerca de 34.544 projetos FLOSSdo 

Github. Um dos objetivos da pesquisa era de verificar a percentagem de projetos que utilizavam CI. Da 

amostra estudada, descobriu-se que 40% dos projetos utilizavam CI, e Travis6 foi o sistema mais 

utilizado. Essa prática é amplamente utilizada nos nossos dias, e projetos mais populares são os mais 

propensos a utilizá-la. Equipas de programadores de FLOSS utilizam a integração contígua porque 

ajuda a detetar os bugs e garantem o lançamento de releases duas vezes mais do que aqueles que 

não fazem o uso. Contudo, muitos FLOSS não fazem uso dessa prática. A pesquisa também constatou, 

que a razão mais comum pela qual os projetos não utilizam o CI, é que os programadores não estão 

familiarizados o suficiente com essa prática. A Integração Contínua cria e executa automaticamente 

testes de unidade nas novas alterações de código para destacar imediatamente todos os erros. Com 

testes mais frequentes, a equipa pode descobrir e investigar bugs mais rapidamente, e prevenir falhas.  

Outra prática utilizada pelos programadores de projetos FLOSS é a entrega contínua (CD). É uma 

abordagem usada para minimizar os riscos associados ao lançamento de software e novos recursos. 

Certifica-se de que o sistema possa ser liberado com segurança a qualquer momento (Chen, 2015). 

Disponibilizar atualizações de software pode requerer muito trabalho e ser demorado. A entrega 

contínua reduz os riscos e esforços associados a esse processo, garantindo que cada alteração feita 

no código de um programa seja entregue aos utilizadores com mais frequência. As equipas podem 

tornar o processo de programação mais eficiente, menos arriscado e obter o parecer dos utilizadores 

mais rapidamente (Kristen, 2018). Caso sejam encontrados problemas na produção, eles podem ser 

mais rapidamente eliminados, simplesmente, lançando a próxima atualização. A adoção de práticas de 

CI / CD permitem que as equipas adaptem os seus sistemas sob demanda para atender ao parecer do 

utilizador, às mudanças do mercado e nos requisitos. Integração e entrega contínuas significam 

qualidade contínua. 

 

 

                                                      
6 Serviço de integração contínua utilizado para criar e testar projetos de software hospedados no Github.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration
https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub
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2.5. Métricas de software  

Quando os programadores iniciam o desenvolvimento de um sistema, eles almejam criar um software 

de qualidade, em outras palavras “um bom software”. Mas, uma definição clara do que seja software 

de qualidade ou bom sistema varia bastante.  A qualidade é uma característica que pode ter diferentes 

interpretações. De modo a saber se um determinado sistema tem qualidade, é necessário a definição 

de métricas. Segundo Pressman (2011), uma métrica é a medição de um atributo (propriedades ou 

características) de uma determinada entidade (produto, processo ou recursos). Assim, métricas de 

software são os meios pelos quais a qualidade do software pode ser medida.  

O objetivo das métricas de software é de fazer um julgamento em relação à qualidade, em outras 

palavras, um sistema pode ser avaliado utilizando várias métricas e a partir dessa medição, deduzir um 

valor para a qualidade do mesmo. Elas oferecem confiança ao software. As métricas podem ser muito 

úteis ao ciclo de vida de desenvolvimento e para prática de testes. De acordo Fenton e Bieman (2015), 

as métricas de software são necessárias para orientar os programadores (medem as características do 

sistema para terem uma noção se os requisitos são consistentes e completos, se o design é de alta 

qualidade e se o código está pronto para ser lançado). Dirigem os gestores de projetos (medem 

atributos de processos e produtos para saber quando o software estará pronto para entrega e se um 

orçamento será excedido), igualmente, utilizadores finais (medem os pontos principais do sistema para 

determinar se ele atende aos requisitos e se é de qualidade). 

2.5.1. Métricas de qualidade de teste  

Existem várias categorias de métricas, no entanto, se fara menção apenas as de qualidade. Esses tipos 

de métricas, oferecem uma indicação de quanto o software se adequa às exigências implícitas e 

explícitas do cliente. Assim, as métricas de qualidade para um teste, ajudam a estimar o progresso, a 

qualidade e a integridade de um teste de software. Geralmente apresentam um resultado ou previsão 

baseada na combinação de dados.   

A definição de métricas de testes com base nas necessidades do projeto é muito importante para 

alcançar a qualidade do software que está sendo testado, pois, funcionam como uma maneira de medir 

e monitorar as atividades.  Como cita Baskirt (2014), sem quaisquer métricas e medidas, o teste de 

software se torna uma atividade sem sentido e irreal. Sem o conhecimento obtido através de métricas 

de teste adequadas, não se pode saber quão bom ou ruim é o teste. A finalidade de definir métricas de 

testes, é de utilizar os dados para melhorar o processo de teste, isto é, encontrar respostas tangíveis 

para as seguintes perguntas: 

⎯ Quanto tempo demora para testar o software? 

⎯ Quantos testes foram executados? 

⎯ Quantos bugs encontrados foram corrigidos? reaberto? fechado? diferido? 

⎯ Quão ruins são os bugs? 

⎯ Quanto do software foi testado? 

https://live-qasymphony.pantheon.io/software-testing-tools/qtest-insights/test-metrics/
https://live-qasymphony.pantheon.io/software-testing-tools/qtest-insights/test-metrics/
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⎯ Quão bons foram os testes? 

⎯ Quantos bugs a equipe de teste não encontrou? 

⎯ O esforço de teste foi adequado? Poderíamos ter encaixado mais testes nesta versão? 

Respostas adequadas a essas perguntas precisam de mensuração. As métricas nos darão melhores 

explicações do que “testamos” e como estamos “testando”.  

As métricas de teste dividem-se em básicas, que são aquelas obtidas diretamente do esforço de teste, 

ou seja, são os dados brutos, e as derivadas, que são aquelas adquiridas através das métricas básicas 

(Andrade, 2015). É possível diferenciá-las com o seguinte exemplo, como métricas básicas temos a 

quantidade de casos de testes criados, executados, bloqueados, que passaram e que falharam e os 

deferidos. Já as métricas derivadas mais utilizadas são o percentual ou a percentagem dos testes 

executados, da cobertura dos testes, dos casos de teste que passaram ou que estão bloqueados, dos 

defeitos corrigidos, da efetividade e da eficiência dos testes. 

As métricas de teste básicas são um excelente ponto de partida, mas muitas vezes sozinhas não são 

suficientes, isto é, elas podem apresentar um resultado confuso, que pode trazer mais questões do que 

respostas. Com a ajuda de métricas derivadas, podemos nos aprofundar em responder como resolver 

problemas com os testes. Existem várias medidas de teste, mas para essa dissertação a finalidade é 

escolher métricas que ajudem a entender a qualidade dos testes escritos. 

 2.5.1.1. Amplitude da cobertura do teste 

A métrica de cobertura de teste indica quais pontos do sistema foram testados executados ou cobertos, 

pelos casos de teste, antes do lançamento. Responde à questão “Quanto do software foi testado?”. Os 

pontos do software podem ser classes, métodos, blocos de código e linhas. A amplitude de cobertura 

de teste apenas verifica quais funcionalidades do sistema estão a ser testadas. Abaixo apresenta-se a 

equação 1, que mostra a percentagem dos testes totais executados em comparação com número total 

de teste a serem executados.  

Geralmente é representado com um valor percentual, e quanto maior o percentual de cobertura, melhor 

a situação do teste. Um projeto com alta cobertura de teste tem menos probabilidade de apresentar 

erros não detetados em comparação com um projeto que apresenta baixa cobertura de teste. Isto se 

deve ao facto de que o projeto com alta cobertura teve mais do seu código executado durante o conjunto 

de testes. 

 

 

 

 

Por outro lado, para obter uma visão da percentagem de quais requisitos têm cobertura de teste, 

dividimos o número de requisitos cobertos pelo número total de requisitos do escopo para um sprint, 

release ou projeto, como ilustra a figura abaixo. 

Number of tests run 
 

Executed Tests or 
Test Execution        = 
Coverage Percentage 
 

Total number of tests to be run 
 

( 
 

) 
 

X 100 

 

(1) 
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Quando o software já possui um conjunto de testes considerável, a métrica é bastante útil, pois, ajuda 

a identificar novos pontos que precisam ser verificados.  Quando o conjunto de testes é considerado 

insuficiente, é difícil fazer a cobertura do software todo, mas podemos utilizar a métrica para encontrar 

novos pontos de verificação dentro de um pequeno módulo do sistema. Outros critérios de cobertura 

de testes podem ser utilizados para medir a percentagem de qualidade de um conjunto de testes. São 

definidos por critérios básicos de cobertura, sendo os principais: 

Cobertura de funções — Cada função do programa foi chamada? O critério de cobertura de função, 

define TR para incluir todos os nós no gráfico de chamada estática. Assim, para o conjunto de 

testes T para satisfazer a cobertura da função, T deve executar todas as funções no programa pelo 

menos uma vez. 

Cobertura de declaração  — Cada declaração do programa foi executada?  Assim, para que T atenda 

a cobertura da declaração, T deve executar todas as instruções no programa pelo menos uma vez. 

Cobertura de borda -  Todas as arestas do gráfico de fluxo de controlo foram executadas? Assim, para 

que T satisfaça a cobertura da filial, T deve executar cada ramo de cada estrutura de controlo. Por 

exemplo, dada uma instrução if, o corpo do if deve ser executado em pelo menos uma instância e 

ignorado em pelo menos outra instância. Dado um if-else, o corpo do if deve ser executado em pelo 

menos uma instância e o corpo do else executado em pelo menos outra instância. 

Cobertura de condição (ou cobertura de predicado) - Cada sub expressão booleana avaliou tanto 

como verdadeira quanto como falsa?  Por exemplo, dado o trecho de código Java abaixo: 

                                        

 

 

 

O resultado booleano da condição ((x! = 1) || (x> y)) determinará se s 1 ou s 2 serão executados. 

O critério de cobertura de condição define TR para incluir todas as condições p no programa e para 

cada p avaliar como verdadeiro e falso, pelo menos uma vez. 

É importante saber, que não é possível testar absolutamente tudo num sistema grande e complexo, 

mas é fundamental testar o máximo possível, assim, orienta-se a testar exaustivamente as partes mais 

críticas e mais utilizadas do software.  Do mesmo modo, que não conseguimos encontrar todos os 

bugs, não podemos criar testes suficientes para alcançar 100% de cobertura de teste. Assim, esta 

métrica precisa ser aplicada com atenção e não deve ser utilizada como o único indicador de qualidade 

 1. Trecho de código das condições If e else 

62    if ((x! = 1) || (x> y)) { 
63          s 1 : … 
64     } 

65   else { 
66         s 2 : … 
67     } 

Number of requirements covered  
 

Requirements         
Coverage Percentage = 
 Total number of requirements 

 

( 
 

) 
 

X 100 

 
) 
 

(2) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statement_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_flow_graph
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de testes, é essencial a definição de outras métricas. De acordo Inozemtseva et al. (2014) sugerem 

que a cobertura por si só, não é um bom preditor da eficácia do conjunto de testes; 

2.5.1.2. Casos de testes passados e falhados 

Métricas derivadas que auxiliam na eficiência do teste. Não é um teste, mas sim uma medida de modo 

a controlar a qualidade. Abordam sobre casos de testes passados, que são aqueles que utilizam 

instruções específicas do utilizador, isto é, testam exatamente como o utilizador final deve operar no 

sistema. Normalmente é aplicado no início do desenvolvimento para a verificação dos requisitos 

definidos para o software. Como se vê na equação 3, a percentagem de casos de testes passados é 

calculada pelo número de testes passados sobre o número total de testes executados. 

Casos de testes passados podem ser uma medida enganosa, e desonesto. Muitos programadores e 

testadores, fazem uso dessa medida, com objetivo de evitar o confronto de levar o software nos seus 

limites e na perda de tempo, agradando muito os seus gestores de projeto.  Esta prática geralmente 

resulta em código mal implementado, causando um impacto negativo na reputação do sistema lançado. 

 

 

 

Por outro lado, testar para falhar envolve testar um software de todas as maneiras possíveis. Significa 

levar o sistema aos seus limites, executando-o numa série de ambientes exigentes. Quando o teste de 

controlo de qualidade é realizado dessa maneira, a falha pode se tornar um grande sucesso. Quando 

o software falha, a causa principal dessa falha pode ser investigada, identificada e eliminada, evitando 

que ela ocorra na nova versão de lançamento do sistema. O objetivo é de descartar todos os cenários 

possíveis que podem levar à falha do produto. Como ilustrado na equação abaixo, a percentagem de 

casos de testes falhados é calculada pelo número de testes falhados sobre o número total de testes 

executados. 

 

 

 

Testar para falhar é mais difícil e consome mais tempo. Realiza perguntas difíceis que poderiam ser 

ignoradas ou encobertas. Ele destaca erros e pode frustrar os programadores, mas é essencial para 

produzir um produto de qualidade. Ajuda apresentar respostas das seguintes questões: quantos bugs 

encontrados foram corrigidos, reaberto, fechados ou diferidos?  

 

Number of passed tests  
 

Passed Test         
Cases Percentage  = 
 Total number of tests executed 

 

( 
 

) 
 

X 100 

 

Number of failed tests  
 

Failed Test         
Cases Percentage  = 
 Total number of tests executed 

 

( 
 

) 
 

X 100 

 

(3) 

(4) 

https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=82658785357&coll=DL&dl=ACM&trk=0
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2.5.1.3. Casos de testes executados  

Métrica que afere o esforço do teste, responde à questão quantos testes foram executados? A equação 

apresenta o número de casos de testes executados em percentagem (%). 

 

 

 

 

2.5.1.4. Bugs encontrados e bugs corrigidos  

Métricas que aferem o esforço do teste, de modo a encontrarem bugs e corrigi-los. São apropriadas 

para estabelecer um planeamento de testes futuros. Assim como se vê nas figuras abaixo. Respondem 

às seguintes questões:  quantos bugs encontrados foram corrigidos, reaberto, fechados ou diferido? 

 

 

 

Idealmente, o número de bugs capturados pelos utilizadores finais após um lançamento, ou seja, não 

detetados por testes durante o desenvolvimento deve ser mínimo, e a sua gravidade deve ser baixa. 

 

 

 

 

 

  2.5.1.5. Eficácia do teste utilizando a eficiência de contenção de defeitos  

As métricas de eficácia de teste, geralmente mostram um valor percentual da diferença entre o número 

de defeitos encontrados pela equipa de teste e os defeitos gerais encontrados no software. É uma 

métrica de qualidade de um conjunto de testes com a capacidade de encontrar erros. Indica se os 

casos de testes são eficientes e adequados. Responde à questão: “Quão bons são os testes?” 

 

 

 

 

Number of tests cases executed 
 

 Test cases       
 Executed  = 
 Total number of tests cases written 

 

( 
 

) 
 

X 100 

 

( 
 

Number of bugs 
Per test            = 
 

Total number of defects 
 
Total number of tests  
 

X 100 

 
) 
 

( 
 

Fixed Defects 
Percentage      = 
 

  Defects fixed 
 
 Defects reported  
 

X 100 

 

) 
 

( 
 

Bugs found in test 
 Test effectiveness = 

 Total bugs found(bugs found in test + bugs found after shipping 
 

( 
 

) 
 

X 100 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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2.5.1.6. Tipos de bugs encontrados 

Esta métrica, mede os erros que podem ser encontrados no sistema. As informações podem ser úteis 

para melhorar o processo, bem como fazer previsões quanto à qualidade do software. Os tipos de erros 

são diversos, podendo variar de erros de código, interface, requisitos, entre outros. 

 

2.5.1.7. Casos de teste por requisitos 

A maneira mais comum de ver quais recursos estão a ser testados e ver quantos testes estão alinhados 

com os requisitos do utilizador. 

Tabela 2. Casos de Teste por requisitos 

Requisitos Nome do caso de teste Resultado do teste 

REQ 1 Caso de teste 1 Passados 

REQ 2 Caso de teste 2 Falhados 

REQ 3 Caso de teste 3 Incompleto 

 

2.5.1.8. Reutilização do teste 

Métrica que afere o esforço do teste em que todos os testes precisam ser reutilizáveis com cada revisão 

ou release do software. As métricas de reutilização indicam a probabilidade de um teste ser reutilizável, 

reduzindo o esforço de repetir a mesma atividade. Ajudam a manter os custos baixos, e também 

permitem que testes futuros sejam realizados mais rapidamente. A medida que a reutilização de testes 

aumenta, os custos de manutenção de teste diminuem. 

 

2.5.1.9. Avaliação da Equipe 

Esta métrica depende da avaliação da equipa em analisar se o conjunto de testes são adequados. É 

importante primeiramente definir o que significa um bom conjunto de teste. Por exemplo, a equipa pode 

decidir que um bom conjunto de testes deve cobrir adequadamente os requisitos funcionais. A equipa 

precisa ser imparcial, realista e focada nas partes mais críticas do software. 

2.5.1.10. Replicação de código de testes 

Identifica pequenas partes do código de testes que precisam ser mudados, bem como pode indicar que 

o código do sistema também possui replicação de código.  Essa métrica influência muito em outras 

métricas de software, como linhas de código e complexidade do software. Isso pode levar a menos  

tempo de compilação, esforço na memória, erros humanos e menos partes negligenciadas do código.  

 

2.5.1.11. Cobertura de mutação 

É uma prática utilizada para criar testes, e avaliar a qualidade dos testes de software. Consiste em 

introduzir defeitos no código do programa de forma intencional com objetivo de verificar se os testes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lines_of_code
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclomatic_complexity
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_error
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são bons a ponto de identificar tais defeitos (Andrews et al, 2006). Essa técnica é utilizada como uma 

métrica para analisar a eficácia do conjunto de testes em detetar falhas, isto é, identificar partes do 

código insuficientemente testados e testes fracos (que raramente matam ou identificam mutantes).  

De acordo (Kirk, 2018) teste de mutação é muito simples. A ideia é alterar o código do programa e 

fazer com que os testes falhem. Quando os defeitos ou mutação são automaticamente inseridos no 

código-fonte, os testes são executados. Se os testes falharem então a mutação é morta, mas se os 

testes passarem, então a mutação está viva. Ou seja, quando os testes falham perante a uma mutação, 

implica dizer que o conjunto de testes conseguiu localizar as falhas impostas e a mutação é considerada 

morta. Mas, caso os testes passarem, implica dizer que o conjunto de testes não conseguiu localizar 

as falhas e considera-se mutação viva. Em vista disso, a qualidade dos testes é medida a partir da 

percentagem de mutações mortas. 

 

 

 

Uma mutação não é se não uma única alteração sintática feita na declaração do programa. Cada 

programa mutante deve diferir do programa original por uma mutação. Como se vê na tabela abaixo, 

uma simples exemplificação de um programa original e outro mutante. 

Tabela 3. Diferença entre programa original e mutante 

Programa Original Mutação do programa 

if (x > y)  if (x < y )  

Imprimir "Quão bons são os meus testes"  Imprimir "Quão bons são os meus testes"  

Else  Else  

Imprimir "Quão bons são os meus testes"  Imprimir "Quão bons são os meus testes"  

 
 

Descrevem-se algumas mutações mais utilizadas e os seus respetivos exemplos. 

INCREMENTS_MUTATOR – Altera o valor do incremento, decremento, incremento de atribuição e 

decrementos de variáveis locais. Ele irá substituir incrementos com decrementos e vice-versa. 

2. Substituição do incremento para decremento 

20    public int method(int i) { 
21       i++; 
22      return i; 

23    } 

24  // Exemplo1 será mutado para 
 
25    public int method(int i) { 
26       i--; 
27      return i; 

28   } 

 

Number of mutations killed Mutations killed  
Percentage       = 
 Total number of mutations 

 

( 
 

) 
 

X 100 

 
(9) 
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VOID_METHOD_CALL_MUTATOR: A mutação de chamada do método void, remove as chamadas 

de método para anular métodos. Por exemplo: 

3. Remoção da chamada do método  

       // Exemplo1 
55    public void testMethod(int i) { 
54          // faz alguma coisa 
55    } 
56     public int  xTest() { 
57          int i = 5; 
58          testMethod (i); 
59        return i; 
60    } 
 
61   // Exemplo1 será mutado para 
 
62    public void testMethod(int i) { 
63         // faz alguma coisa 
64   } 
65  public int  xTest() { 
66          int i = 5 
67        return i; 
68  } 

 

NEGATE_CONDITIONALS: A mutação negação de condicionais irá alterar todos os valores de acordo 

com a tabela de substituição abaixo. 

Tabela 4. Substituição de Condicionais 

Condicional original Condicional mutado 

== ! = 

! = == 

<= > 

> = < 

< > = 

> <= 

 

 

4. Substituição do condicional igual por diferente  

 

13    if (x == y) { 
14          // faz alguma coisa 
15    } 
 

16   // Exemplo1 será mutado para 
 
17    if (x != y) { 
18         // faz alguma coisa 
19   } 

 

 Outras mutações podem ser encontradas na tabela a seguir. 
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Tabela 5. Mutações mais utilizadas   

Mutações 

Conditionals Boundary  Experimental Big Integer 

Math  Experimental Member Variable,  

Constructor Calls Experimental Naked Receiver 

Null returns Experimental Switch,  

Non Void Method Calls Arithmetic Operator Deletion 

Primitive returns,  Constant Replacement, 

Remove Conditionals,  RelationalOperator Replacement 

True returns,  Unary Operator Insertion 

Experimental Argument Propagation Bitwise Operator 

Negation Arithmetic Operator Replacement 

 

A cobertura de mutação é uma métrica poderosa, capaz de testar exaustivamente o programa mutante 

e apresenta um bom nível de deteção de erros. Os clientes são beneficiados com este teste, obtendo 

um sistema mais confiável e estável. Por outro lado, teste de mutação é extremamente demorado, pois, 

há muitos programas mutantes que precisam ser produzidos (Jia e Harman, 2011). Por levar muito 

tempo de execução, não pode ser feito sem uma ferramenta de automação. 

 

2.5.1.12. DDU 

Esta é uma nova métrica denominada DDU e tem como objetivo avaliar a capacidade do diagnóstico 

de um conjunto de testes, utilizando a abordagem de localização de falhas por espectro7. O propósito 

é garantir que o conjunto de testes não sejam meros mecanismos de deteção de erros, mas também 

sirvam como auxiliares de diagnóstico eficazes, que ajudam técnicas de localização de falhas a 

identificar com precisão a localização de bugs no sistema. 

De acordo Perez et al. (2017) as experiências mostram que a otimização de um conjunto de testes 

utilizando a métrica complementar DDU produz um ganho de 34% na precisão do relatório de 

localização de falhas com base no espectro quando comparado à métrica de cobertura de ramificação 

padrão. Uma métrica complementar considere as informações de execução por teste, pode fornecer 

mais informações sobre a qualidade geral de um conjunto de testes. O DDU combina três métricas de 

diagnóstico que capturam características da matriz de atividades, que são a densidade, diversidade e 

unicidade. A matriz de atividades é construída quando se executa o conjunto de testes para analisar 

quais componentes são executados durante a execução de um programa, ou seja, quais componentes 

(cobertura de ramo e caminho, cobertura de decisão / condição modificada e cobertura de mutação) do 

software foram envolvidos em cada teste ( Ang, 2018). 

                                                      
7 Abordagem popular para identificar os locais de falhas em um programa com eficiência e eficácia. A técnica utiliza 

informações da cobertura de teste para correlacionar o envolvimento dos componentes aos resultados do teste 
(passados / falhados). 

http://pitest.org/quickstart/mutators/#CONDITIONALS_BOUNDARY
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_BIG_INTEGER
http://pitest.org/quickstart/mutators/#MATH
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_MEMBER_VARIABLE
http://pitest.org/quickstart/mutators/#CONSTRUCTOR_CALLS
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_NAKED_RECEIVER
http://pitest.org/quickstart/mutators/#NULL_RETURNS
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_SWITCH
http://pitest.org/quickstart/mutators/#NON_VOID_METHOD_CALLS
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_AOD
http://pitest.org/quickstart/mutators/#PRIMITIVE_RETURNS
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_CRCR
http://pitest.org/quickstart/mutators/#REMOVE_CONDITIONALS
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_ROR
http://pitest.org/quickstart/mutators/#TRUE_RETURNS
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_UOI
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_ARGUMENT_PROPAGATION
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_OBBN
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_ABS
http://pitest.org/quickstart/mutators/#EXPERIMENTAL_AOR
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Densidade – A métrica pressupõe que todos os programadores escrevam testes produzindo padrões 

de cobertura diferentes. Garante que os componentes estejam frequentemente envolvidos nos testes. 

Perez et al. (2017) propõem uma densidade onde valor ideal é “1” e o limite inferior “0”. A densidade 

pode ser utilizada para guiar o programador na escrita de testes. Por exemplo, quando a densidade do 

conjunto de testes é inferior a “0,5”, o programador deve escrever testes que abrangem muitos 

componentes. Em contrapartida, quando a densidade é superior a “0,5”, o programador deve escrever 

testes que cubram alguns componentes. 

Diversidade – A métrica pressupõe que os componentes sejam testados em diversas combinações. A 

diversidade de testes é baixa quando o conjunto de testes possuem padrões de atividade idênticos. 

Isto pode se verificar quando o valor da diversidade é igual a “0”. Por outro lado, a diversidade de testes 

é alta quando o conjunto de testes possuem padrões de atividade distintos. Isto se verifica quando o 

valor ideal é de “1”. 

Unicidade – Controla o número de grupos ambíguos entre a atividade. Um grupo de ambiguidade é 

um conjunto de componentes que possuem padrões de ativação idênticos no conjunto de testes, ou 

seja, colunas idênticas na matriz de atividades. Se a unicidade do conjunto de testes for baixa, isto é, 

igual a “0” muitos componentes da matriz de atividades terão padrões de atividade idênticos. Implica 

que os componentes estarão envolvidos nos mesmos casos de teste. Por outro lado, se a unicidade do 

conjunto de testes for alta, igual a “1”, muitos componentes da matriz de atividades terão padrões de 

atividade distintos. O DDU serve como um indicador da precisão dos relatórios do SFL para um 

determinado grupo de testes, permitindo medir e também melhorar a qualidade do mesmo. A finalidade 

é perceber que conjunto de testes programados em projetos FLOSS resultam num valor alto ou baixo. 

A capacidade de diagnóstico do conjunto de testes é avaliada pela seguinte forma: 

Tabela 6. Diagnóstico do conjunto de testes 

Valor do DDU Capacidade de diagnóstico dos testes 

1 Alta 

0 Baixa 

 

As métricas como casos de teste executados, cobertura de testes, bugs encontrados e bugs corrigidos 

e outras, fornecem informações sobre a qualidade do software em teste, e garantem que o sistema já 

pode ser lançado no mercado. Ao utilizarmos métricas de teste, não podemos deixar de considerar a 

complexidade dos sistemas que estão a ser testados. Avaliar a qualidade do sistema é fundamental, e 

para os testes, a qualidade se baseia fortemente no número de defeitos encontrados. Esses defeitos 

servem como indicativo de necessidade de mudança. Existem muitas métricas, e definir qual delas são 

as mais importantes é difícil, pois, elas dependerão dos objetivos do trabalho. Contudo, as métricas de 

qualidade de teste respondem à pergunta “quão bons são os meus testes?”  
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2.3.2. Importância na definição de métricas  

A definição de métricas é um dos meios recomendáveis para se ter conhecimento se um processo está 

sob controlo e se os objetivos estão a ser alcançados, especialmente se o software for extenso e 

complexo. As métricas de qualidade de teste, como o nome já referencia, devem ser determinadas com 

a finalidade de indicar a qualidade e o progresso do processo de testes. O objetivo desta secção é 

recomendar a adoção de métricas de qualidade, devido a grande importância que elas desempenham 

no processo de desenvolvimento de sistema. De acordo com Pressman (2011), os principais benefícios 

das métricas são de constatar a qualidade do produto, avaliar a produtividade das pessoas, apresentar 

uma base de estimativas (baseline), entre outros. Para essa dissertação específica, em que o foco é 

para a qualidade dos testes, com a definição de métricas é possível: 

⎯ Analisar a eficácia e a eficiência dos testes, bem como o processo de teste; 

⎯ Analisar os defeitos, isto é, obter informações relacionadas às origens dos defeitos, a forma 

como foram detetados, quando foram detetados, entre outros; 

⎯ Identificar áreas que necessitam de melhorias; 

⎯ Verificar se o software está concluído para a entrega ao cliente; 

⎯ Indicar a qualidade de forma geral. 

Contudo, existem muitos outros benefícios que dependem muito dos objetivos da organização, ou seja, 

depende da informação que a equipa deseja obter, como exemplo (custo, desempenho, definição do 

cronograma, número de pessoas envolvidas), e entre outros pontos que necessitam medir. Assim, 

apresentamos também outros benefícios como: 

⎯ Avaliar a produtividade do processo; 

⎯ Analisar o retorno sobre o investimento; 

⎯ Calcular o tempo e os recursos gastos com os testes; 

⎯ Planear adequadamente os recursos, prazos e benefícios do processo de testes; 

⎯ Melhorar a exatidão das estimativas; 

⎯ Auxiliar no controlo do projeto e na execução dos testes; 

⎯ Auxiliar no relacionamento com os clientes; 

⎯ Indicar áreas de risco que necessitam de mais testes; 

⎯ Viabilizar a tomada de decisão de forma ágil (avaliação de escolhas, comparação de 

alternativas e controlo de melhorias); 

⎯ Detetar tendências nos dados que mostrem a necessidade de mais testes em certas áreas; 

⎯ Avaliar o impacto na qualidade e na produtividade do software ou do processo que eventuais 

variações podem causar; 

Toda informação pode ser obtida por intermédio de definições de métricas, pois elas são importantes 

para entender o comportamento e o funcionamento de um software ou de um processo, para prever 

valores de atributos, controlar os processos e serviços, e para tomar decisões a partir de padrões, 

metas e critérios. 
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3. Método 

Este capítulo apresenta os aspetos metodológicos e alguns conceitos envolvidos no processo de 

pesquisa. A secção 3.1 informa acerca do repositório escolhido para o estudo, e os respetivos projetos 

de código aberto. As subsecções, mostram informações sobre a coleta e a seleção do software, a 

linguagem, a ferramenta utilizada para o desenvolvimento e os detalhes específicos de cada projeto. A 

secção 3.2 apresentam as métricas utilizadas na análise da qualidade do conjunto de testes de projetos 

FLOSS. A secção 3.3 descreve o processo de trabalho implementado para o alcance dos objetivos 

definidos neste trabalho. 

 

3.1. Projetos do Github  

O Github apresenta cerca de 85 milhões de projetos e muitos deles de carácter aberto, isto é, software 

que estão sujeitos a contribuição de participantes registados na plataforma. Foi feita a escolha de 

projetos de códigos abertos no Github, pelo facto desse repositório ser hoje uns dos mais utilizados e 

pela facilidade que nos permite retirar projetos reais. Com a finalidade de facilitar o estudo, visto o 

grande número de projetos existentes, definiu-se uma amostra de 16 projetos FLOSS, programados 

em java e que possuem testes.  

Foram escolhidos projetos em java, porque podem ser executados em diferentes computadores, desde 

que tenham um Java Runtime Environment (JRE) instalado, um código Java pode ser executado nele. 

De acordo Luckow et al. (2014) novas ferramentas surgem a cada dia, e isso é o combustível que faz 

a evolução constante dessa linguagem. Os projetos foram também escolhidos pela data atual da 

continuação do seu desenvolvimento, projetos que tiveram o seu último commit entre os anos 2016 até 

ao ano 2018, dado que muitos dos projetos no Github estão abandonados e outros inacabados. 

3.1.1. Seleção dos projetos 

 
Para selecionar os 16 projetos entre os muitos existentes, utilizou-se o “Github Java Corpus” que é uma 

coleção de código Java em grande escala. Esta coleção de código pode ser utilizada para estudar a 

prática de codificação em Java. Contém todo o código do projeto rastreado pelo git com todos os 

arquivos associados. Os projetos FLOSS não são desenvolvidos por eles, por isso, é importante que 

se respeite a licença de cada projeto. De modo a garantir melhor a qualidade na escolha dos projetos, 

o “Github Java Corpus” filtrou projetos individuais que foram bifurcados(forks) pelo menos uma vez. 

Para cada um desses projetos, coletou-se a URL, o nome do projeto e o seu idioma. 

Dentre os projetos do “Github Java Corpus” os 16 projetos selecionados foram extraídos de projetos 

principais. Projetos principais são aqueles que possuem mais popularidade, definida como o número 

de forks, mais o número de observadores(watchers). Outro aspeto em que se teve atenção foi no tipo 

de ferramenta utilizada. Os projetos selecionados, foram desenvolvidos com a ferramenta Maven, 

ferramenta para gestão e automação de construção de projetos que estimula a utilização de melhores 
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práticas de organização, programação e manutenção de projetos. Esse aspeto foi fundamental, pois, 

facilitou na aplicação de determinadas métricas que se adequam a este trabalho.  

3.1.2. Detalhes específicos de cada projeto 

São especificados os detalhes de cada projeto, tendo em conta o número de commits e o último commit 

realizado, o número de branch efetuados e de contribuidores. Dos projetos selecionados encontram-se 

maioritariamente projetos com licença apache versão 2.0, MIT, EPL-1.0, BSD-3-Clause, e LGPL-2.1. 

Na tabela abaixo se pode verificar os projetos escolhidos para a pesquisa. 

 

Tabela 7. Projetos FLOSS do Github 

Nº Nome Commits branches Contribui

dores 

Último 

commit 

Licença Link 

1 Couchdb-

lucene 

1,119 17 24 Mai-18 Apache 

2.0 

https://Github.co

m/rnewson/couc

hdb-lucene 

2 BungeeCord 1,583 5 95 Out-18 // https://Github.co

m/SpigotMC/Bu

ngeeCord 

3 CommaFeed 

 

2,528 5 71 Abril-18 Apache 

2.0 

https://Github.co

m/Athou/comma

feed 

4 GCViewer 

 

678 5 33 Agos-18 LGPL https://Github.co

m/chewiebug/G

CViewer 

5 Wicket-

bootstrap 

2,115 7 41 Dez-18 // https://Github.co

m/l0rdn1kk0n/wi

cket-bootstrap 

6 TProfiler 

 

58 2 8 Marc-17 // https://Github.co

m/alibaba/TProfi

ler 

7 Robovm 

 

2,823 2 19 Nov-16 // https://Github.co

m/robovm/robov

m 

8 MarkdownJ 

 

101 4 5 Dez-16 BSD-3-

Clause 

https://Github.co

m/myabc/markd

ownj 

9 Jsoup 
 

1,222 
 
 

1 69 DEZ-18 MIT https://Github.co
m/jhy/jsoup 

https://github.com/rnewson/couchdb-lucene
https://github.com/rnewson/couchdb-lucene
https://github.com/rnewson/couchdb-lucene
https://github.com/SpigotMC/BungeeCord
https://github.com/SpigotMC/BungeeCord
https://github.com/SpigotMC/BungeeCord
https://github.com/chewiebug/GCViewer
https://github.com/chewiebug/GCViewer
https://github.com/chewiebug/GCViewer
https://github.com/alibaba/TProfiler
https://github.com/alibaba/TProfiler
https://github.com/alibaba/TProfiler
https://github.com/robovm/robovm
https://github.com/robovm/robovm
https://github.com/robovm/robovm
https://github.com/myabc/markdownj
https://github.com/myabc/markdownj
https://github.com/myabc/markdownj
https://github.com/jhy/jsoup
https://github.com/jhy/jsoup
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10 Spring-
petclinic 

646 2 48 Dez-18 // https://Github.co
m/SpringSource
/spring-petclinic 

11 Jedis  1,545 8 144 Nov-18 MIT https://Github.co

m/xetorthio/jedis 

12 Springside4 1,074 2 21 Agos-18 Apache 

2.0 

https://Github.co

m/springside/spr

ingside4 

13 Otto  205 16 24 Abril-18 Apache 

2.0 

https://Github.co

m/square/otto 

14 Vertx-jersey 452 5 6 Jan-18 MIT https://Github.co

m/ef-labs/vertx-

jersey 

15 MobArena 835 5 11 Set-18 GPL-3.0 

 

https://Github.co

m/garbagemule/

MobArena 

16 mp3agic 235 2 18 Dec-18 MIT 

 

https://Github.co

m/garbagemule/

MobArena 

 
 

3.2. Escolha das métricas 

Neste trabalho foram apresentadas várias métricas para avaliar a qualidade do conjunto dos testes. 

Entretanto, para análise dos testes utilizaremos apenas a métrica de cobertura de mutação e a DDU. 

A escolha baseou-se nas vantagens e forma de utilização de cada uma delas. A cobertura de mutação 

é uma métrica poderosa, foi considerada eficaz para avaliar a qualidade do conjunto de testes (Madro 

nal et al., 2014). Capaz de testar exaustivamente o programa mutante e apresenta um bom nível de 

deteção de falhas. Os clientes são beneficiados com este teste, obtendo um software mais confiável e 

estável. Esse é o método que verifica a eficácia e a precisão de um teste para detetar erros no sistema. 

O DDU métrica destinada a avaliar a eficácia de um conjunto de testes no diagnóstico de possíveis 

falhas no código. Realiza a combinação de três caraterísticas a moderada densidade de envolvimento 

de componentes, a alta diversidade de casos de teste, e alta concentração de componentes sem 

envolvimento ambíguo. Através destas caraterísticas, o DDU garante que combinações distintas de 

componentes sejam exercitadas por forma a maximizar a utilidade do SFL. O objetivo é garantir que o 

conjunto de testes não sejam meros mecanismos de deteção de erros, mas também sirvam como 

auxiliares de diagnóstico eficazes, que ajudam técnicas de localização de falhas a identificar com 

precisão a localização de bugs no sistema. O DDU serve como um indicador da precisão dos relatórios 

do SFL para um determinado conjunto de testes, permitindo medir e também melhorar a qualidade do 

mesmo (Perez et al., 2017). 

https://github.com/SpringSource/spring-petclinic
https://github.com/SpringSource/spring-petclinic
https://github.com/SpringSource/spring-petclinic
https://github.com/xetorthio/jedis
https://github.com/xetorthio/jedis
https://github.com/springside/springside4
https://github.com/springside/springside4
https://github.com/springside/springside4
https://github.com/square/otto
https://github.com/square/otto
https://github.com/ef-labs/vertx-jersey
https://github.com/ef-labs/vertx-jersey
https://github.com/ef-labs/vertx-jersey
https://github.com/garbagemule/MobArena
https://github.com/garbagemule/MobArena
https://github.com/garbagemule/MobArena
https://github.com/garbagemule/MobArena
https://github.com/garbagemule/MobArena
https://github.com/garbagemule/MobArena
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3.3. Fluxo de trabalho 

Com o propósito de realizar o estudo de forma organizada, definiu-se um processo de trabalho com 

várias atividades a fim de alcançar os objetivos definidos. Iniciou-se a preparação do ambiente de 

trabalho, onde o Windows foi o sistema operacional utilizado. De modo a certificar o bom funcionamento 

das ferramentas que se pretendia utilizar, e garantir a compilação com sucesso de muitos projetos, foi 

necessária atualização da versão do JDK 1.6 (java Development Kit) para 1.8.0. Os projetos FLOSS 

foram carregados do Github tendo em conta todos os parâmetros mencionados na seção 3.1. Instalou-

se a ferramenta Maven, bastante simples por sinal, disponibilizada pelo Apache Software Foundation 

em formato de arquivo no endereço http://maven.apache.org/download.html,  onde se faz o download 

do arquivo zip. O comando mvn install, instrui o Maven a compilar os projetos, testá-los através dos 

seus testes de unidade e gerar o pacote com o código compilado. 

 

 

Figura 7. Fluxo de trabalho para realizar o estudo 

 

Com os softwares compilados com sucesso utilizou-se a ferramenta PIT, bastante popular e de código 

aberto, tem sido amplamente utilizada. Suporta Maven, é escalável e possui operadores de mutação 

que estão em conformidade com a prática de testes de mutação. Por ser integrada a uma variedade 

de ferramentas de programação, IDEs e ferramentas de análise de código, não há necessidade de um 

esforço adicional quando uma dessas aplicações é usada (Coles et al, 2016). Através do PIT, realizou-

se a cobertura de mutação para avaliar a qualidade dos testes dos projetos, produzindo o relatório com 

a percentagem de número de falhas identificadas. Da mesma forma, a utilização da métrica DDU 

produz um relatório através da utilização de um plugin, que fornece valores, que nos permite conhecer 

a qualidade do diagnóstico do conjunto dos testes avaliados. 

 

 

 

 

 

 

http://maven.apache.org/download.html
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4. Análise e discussão dos resultados  

É apresentado neste capítulo os resultados obtidos após a realização do estudo através da exposição 

e análise dos projetos selecionados. São referenciadas as métricas de testes aplicadas, as ferramentas 

utilizadas e as dificuldades encontradas. O capítulo está organizado com 2 secções e 1 subsecção. A 

secção 4.1 mostra a aplicação da métrica cobertura de mutação utilizando a ferramenta Pitest, e 

apresenta os resultados detalhado dos relatórios de cada projeto. A subsecção 4.1.1, fala sobre as 

considerações dos resultados obtidos de todos os projetos analisados. Do mesmo modo, a secção 4.2 

apresenta a aplicação da métrica DDU e igualmente os resultados e as considerações.  

 

4.1. Aplicação da métrica cobertura de mutação 

Primeiramente, para analisar projetos aplicando a métrica cobertura de mutação, utilizou-se o comando 

mvn install. Este comando instrui a ferramenta Maven a compilar o projeto, testá-lo através dos seus 

testes e gerar o pacote com o código compilado. Isto é importante, pois, facilita na descoberta de 

projetos que possuem testes com erros de codificação. Conforme as imagens abaixo, é apresentado 

um exemplo utilizando o projeto Gcviewer. Como os softwares foram carregados do Github, muito deles 

não apresentam uma explicação detalhada de como realizar a compilação. Outros ainda, possuem 

muitas linhas de código, dificultando o entendimento na execução dos projetos.  

Com o comando mvn install, não é necessário compreender quais dependências o projeto necessita 

para compilar e executar, ou mesmo onde procurá-las. Após a execução do software com sucesso, 

utilizou-se o comando:  mvn org.pitest:pitest-maven:mutationCoverage. Este comando é originário 

da ferramenta Pitest, permite realizar a cobertura de mutação analisando todas as classes na base do 

código que correspondem aos testes. Produz um relatório html encontrado em target / pit-reports / 

YYYYMMDDHHMI dentro do software analisado. Este relatório de cobertura possibilita-nos analisar 

qual a percentagem de código do programa foi coberta pelo conjunto de testes presentes no projeto. 

Assim sendo, nas subsecções seguintes apresentam-se os relatórios de cobertura de mutação, dos 16 

projetos FLOSS carregados do repositório Github. 

 

4.1.1. Projeto Gcviewer 

O GCViewer é uma pequena ferramenta que visualiza a saída detalhada da coleta de lixo produzida 

pelas máquinas virtuais Java Sun, IBM, HP e BEA. Neste projeto, se pode verificar que são executadas 

139 classes, e das 8354 linhas, são cobertas 77% faltando 23% para a cobertura total do código. Por 

outro lado, a ferramenta Pitest introduziu 5444 mutantes, onde 2101 deles foram mortos, a representar 

um valor percentual de 39%, porém, sobreviveram 3343 mutações, a corresponder 61% de testes que 

passaram.  
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Figura 8. GCViewer -Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de apenas 39% de cobertura de mutação pode indicar um problema com o 

conjunto de testes. Segundo (Cornnet, 2013) uma cobertura de código de 70 a 80% é uma meta 

razoável para se avaliar a qualidade do conjunto dos testes. Portanto, para este projeto em específico 

o conjunto de testes não são bons, ou seja, o conjunto de testes não conseguiu localizar a maior parte 

das falhas impostas, demonstrando que não desempenharam de modo eficaz o papel fundamental, 

que é o de detetar falhas e verificar se o software está funcionando de forma esperada. 

Tabela 8. GCViewer – Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 139 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 77% (6393 / 8354) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 39% (2101 / 5444) 

 

Assim também, é possível analisar o relatório mais especificamente de modo a obter mais detalhes 

sobre os mutantes criados, os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. 

Por exemplo: o pacote com.tagtraum.perf.gcviewer na classe GCViewer.java obteve as mutações 

apresentadoas na figura 3.2. Nas alíneas 44 e 45, evidentemente as mutações não foram cobertas. 

Estas mutações em linhas descobertas são tratadas como mutantes sobreviventes, mas recebem um 

status especial de "No_COVERAGE" para que possam ser facilmente identificadas como mutantes que 

não foram desafiados por um teste. 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/GCViewer-develop/target/pit-reports/201903010211/com.tagtraum.perf.gcviewer/index.html
file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/GCViewer-develop/target/pit-reports/201903010211/com.tagtraum.perf.gcviewer/GCViewer.java.html
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Figura 9. GCViewer - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O GCViewer é um projeto com 8345 linhas de 

código, com 33 participantes, 5 branches e tem duração de 5 anos. Entretanto, não apresentou um 

bom conjunto de testes. No contexto de mutação, bons testes devem falhar. A percentagem de testes 

que passaram é muito alta, ou seja, a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. Durante 

a execução dos testes não se encontraram problemas, apenas uma ligeira demora no tempo de análise 

pois, a cobertura foi feita em todas as classes do projeto. 

4.1.2. Projeto Jsoup 

É uma biblioteca Java que trabalha com HTML. Fornece uma API muito conveniente para extrair e 

manipular dados, utilizando DOM, CSS e Jquery. Neste projeto, verifica-se que são executadas 56 

classes, e das 7326 linhas, são cobertas 83% faltando 17% para a cobertura total do código. Por outro 

lado, a ferramenta Pitest introduziu 4711 mutantes, onde 3083 deles foram mortos a representar um 

valor percentual de 65%, mas, sobreviveram 1628 mutações a corresponder 35% de testes que 

passaram.  
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Figura 10. Jsoup -Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de 65% de cobertura de mutação pode indicar um problema com o conjunto de 

testes. Uma meta razoável de cobertura de código, seria de 70 a 80% para avaliar a qualidade do 

conjunto dos testes. Mesmo chegando muito próximo da percentagem definida, para este projeto em 

específico, os testes não são bons, o conjunto de testes não conseguiu localizar a maior parte das 

falhas impostas, falhando na deteção eficaz de erros. 

Tabela 9. Jsoup – Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 56 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 83% (6056 / 7326) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 65% (3083 / 4711) 

 

É possível analisar o relatório mais especificamente de modo a obter mais detalhes sobre os mutantes 

criados, os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados, por exemplo: o 

pacote org.jsoup.helper na classe DataUtil.java, obteve as mutações ilustradas na imagem abaixo. Nas 

alíneas 91,92, e 98, nota-se que as mutações não foram cobertas. Estas mutações não foram 

executadas devido o tempo excessivo de execução. 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/jsoup-master/target/pit-reports/201904010131/org.jsoup.helper/DataUtil.java.html
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Figura 11. Jsoup - Alguns mutantes criados 

Outras informações e Problemas encontrados: O jsoup é um projeto com 7326 linhas de código, 

com 69 participantes, 1 branch e dura há 8 anos. Entretanto, não apresentou um bom conjunto de 

testes, pois, a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. Durante a execução dos testes 

não se encontraram problemas, apenas uma ligeira demora no tempo de análise, pois, a cobertura foi 

feita em todas as classes do projeto. 

4.1.3. Projeto spring-petclinic 

Aplicativo de amostra, que foi projetado para apresentar como o Spring Framework pode ser utilizado 

para construir aplicativos simples e poderosos, orientados a base de dados. Neste projeto, são 

executadas 16 classes, e das 226 linhas, são cobertas 92% faltando 8% para a cobertura total do 

código. Por outro lado, a ferramenta Pitest introduziu 109 mutantes, onde 94 deles foram mortos a 

representar um valor percentual de 86%, entretanto, 15 mutações sobreviveram, a corresponder 14% 

de testes que passaram.  

 

Figura 12. Petclinic - Relatório da cobertura de mutação 
. 
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Este valor percentual de 86% de cobertura de mutação, indica que o conjunto de testes é considerado 

de qualidade, uma vez que a meta razoável de cobertura de código é de 70 a 80% para avaliar a 

qualidade do conjunto dos testes. Como a cobertura de mutação cobriu acima do valor razoável, para 

este projeto em específico os testes são bons, isto é, o conjunto de testes conseguiu localizar a maior 

parte das falhas impostas, demonstrando que desempenharam de maneira eficaz o seu papel 

fundamental, que é o de detetar falhas e verificar se o software está a funcionar de forma esperada. 

 

Tabela 10. Petclinic – Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 16 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 92% (207 / 226) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 86% (94 / 109) 

 

É possível analisar o relatório mais especificamente, de modo a obter mais detalhes sobre os mutantes 

criados, os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Por exemplo:  o 

pacote org.springframework.samples.petclinic.owner na classe Owner.java obteve as mutações abaixo. 

Nas alíneas 63,82,87, notamos que as mutações não foram cobertas. Estas mutações não foram 

executadas devido o tempo excessivo de execução. 

 

Figura 13. Petclinic - Alguns mutantes criados 
 

Outras informações e Problemas encontrados: O Petclinic é um projeto com 226 linhas de código, 

com 48 participantes, 2 branches e dura há 3 anos. Entretanto, apresentou um bom conjunto de testes, 

pois, a maior parte das falhas impostas foram localizadas. Bons testes devem falhar. A percentagem 

de testes que passaram é muito baixa. Não foram encontrados problemas durante a execução dos 

testes.  

 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/spring-petclinic-master/target/pit-reports/201904010310/org.springframework.samples.petclinic.owner/index.html
file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/spring-petclinic-master/target/pit-reports/201904010310/org.springframework.samples.petclinic.owner/Owner.java.html
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4.1.4. Projeto MarkdownJ 

É uma ferramenta que converte texto em HTML, criada por John Gruber. Sistema de formatação aberto 

que facilita a escrita e a leitura. Neste projeto, são executadas 6 classes e das 519 linhas são cobertas 

90% faltando 10% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta Pitest introduziu 169 

mutantes, onde 127 deles foram mortos a representar um valor de 75%, mas 40 sobreviveram a 

corresponder 25% de testes que passaram.  

 

Figura 14. MarkdownJ -Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de 75% de cobertura de mutação pode indicar que o conjunto de testes é 

considerado de qualidade, dado que a taxa está dentro da meta razoável de cobertura de código. Deste 

modo, para este projeto em específico, os testes são bons, isto é, o conjunto de testes conseguiu 

localizar a maior parte das falhas impostas, apresentando apenas 25% de testes que passaram. 

  
Tabela 11. MarkdownJ – Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 6 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 90% (467 / 519) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 75% (127 / 169) 

 

Também, é possível analisar o relatório mais especificamente, de modo a obter mais detalhes sobre os 

mutantes criados, os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Exemplo: 

o pacote org.MarkdownJ  na classe CharacterProtector.java obteve as mutações apresentadas na 

figura 14. Na alínea 92, notamos que a mutação não foi coberta. Mutações em linhas descobertas são 

tratadas como mutantes sobreviventes, mas recebem um status especial de "No_COVERAGE" para 

que possam ser facilmente identificadas como mutantes que não foram desafiados por um teste. 
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Figura 15. MarkdownJ - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O MarkdownJ é um projeto com 519 linhas de 

código, com 5 participantes, 4 branches e durou 6 anos. Contudo, apresentou um bom conjunto de 

testes, pois, a maior parte das falhas impostas foram encontradas. A percentagem de testes que 

passaram é muito baixa. Durante a execução dos testes não se encontraram problemas. 

4.1.5. Projeto Jedis 

Biblioteca cliente em Java para Redis – o popular arquivo de estrutura de dados em memória que pode 

persistir no disco. Neste projeto, são executadas 67 classes, e das 8474 linhas, são cobertas 9% 

faltando 91% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta Pitest introduziu 5172 

mutantes, onde 306 deles foram mortos a representar um valor percentual de 6%, porem, 4866 

sobreviveram a corresponder 94% de testes que passaram. 

 

Figura 16. Jedis - Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de apenas 6% de cobertura de mutação pode indicar um grande problema com 

o conjunto de testes. Se uma cobertura de código de 70 a 80% é uma meta razoável para se avaliar a 
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qualidade do conjunto dos testes, desse modo, neste projeto os testes não são bons, isto é, o conjunto 

de testes não conseguiu localizar a maior parte das falhas impostas, apresentando 94% de testes que 

passaram. No contexto de mutação, bons testes devem falhar. 

Tabela 12. Jedis – Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 67 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 9% (726 / 8474) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 6% (306 / 5172) 

 

Análise do relatório mais especificamente de modo a obter mais detalhes sobre os mutantes criados, 

os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Por exemplo: o pacote 

redis.clients.jedis.util na classe Pool.java teve as mutações apresentadas na figura abaixo. Nas alíneas 

29,33,52,64…, nota-se que as mutações não foram cobertas. Mutações em linhas descobertas são 

tratadas como mutantes sobreviventes, mas recebem um status especial de "No_COVERAGE" para 

que possam ser facilmente identificadas como mutantes que não foram desafiados por um teste. 

 

Figura 17. Jedis - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O Jedis é um projeto com 8474 linhas de código, 

com 144 participantes, 8 branches e dura há 9 anos. Por conseguinte, não apresentou um bom conjunto 

de testes, pois, a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. A percentagem de testes que 

passaram é muito alta, de 94%. Os testes não desempenharam de maneira eficaz o seu papel, que é 

o de detetar falhas. Durante a execução dos testes não encontramos problemas.  

4.1.6. Projeto Otto 

Otto é um barramento de eventos projetado para dissociar diferentes partes do seu aplicativo, 

permitindo que eles se comuniquem de maneira eficiente. Neste projeto são executadas 6 classes, e 

das 311 linhas, são cobertas 86% faltando 14% para a cobertura total do código. Por outro lado, a 

ferramenta Pitest introduziu 131 mutantes, onde 104 deles foram mortos a representar um valor de 

79%, porém, 28 sobreviveram a corresponder 21% de testes que passaram. 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/jedis-master/target/pit-reports/201902130351/redis.clients.jedis.util/index.html
file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/jedis-master/target/pit-reports/201902130351/redis.clients.jedis.util/Pool.java.html
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Figura 18. Otto -Relatório da cobertura de mutação 

  

Este valor percentual de 79% de cobertura de mutação, indica que o conjunto de testes é considerado 

de qualidade. Como a cobertura de mutação está entre o valor razoável, para este projeto os testes 

são bons, isto é, o conjunto de testes conseguiu localizar a maior parte das falhas impostas, 

demonstrando que desempenharam de maneira eficaz o seu papel fundamental, que é o de detetar 

falhas e verificar se o software está a funcionar de forma esperada. 

Tabela 13. Otto - Resumo do relatório cobertura de mutação 

 

 

 

É possível analisar o relatório mais especificamente de modo a obter mais detalhes sobre os mutantes 

criados, os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Por exemplo: o 

pacote com.squareup.otto na classe AnnotatedHabdlerFinder, teve as mutações apresentadas na 

figura abaixo. Nas alíneas 55 e 160 notamos que as mutações não foram cobertas.  

 

Figura 19. Otto - Alguns mutantes criados 

 

Número de Classes (Total) 6 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 86% (268 / 311) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 79% (104 / 131) 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/jedis-master/target/pit-reports/201902130351/redis.clients.jedis.util/Pool.java.html
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Mutações em linhas descobertas são tratadas como mutantes sobreviventes, mas recebem um status 

especial de "No_COVERAGE" para que possam ser facilmente identificadas como mutantes que não 

foram desafiados por um teste. 

Outras informações e Problemas encontrados: O Otto é um projeto com 311 linhas de código, com 

24 participantes, 16 branch e dura há 7 anos. Entretanto, apresentou um bom conjunto de testes, pois, 

a maior parte das falhas impostas foram localizadas. A percentagem de testes que passaram é baixa, 

de 21%. Os testes desempenharam de maneira eficaz o seu papel, que é o de detetar falhas. Durante 

a execução dos testes não encontramos problemas.  

4.1.7. Projeto Springside4 

Uma arquitetura de referência de aplicação JavaEE8 baseada no Spring Framework, de estilo 

pragmático. Neste projeto, evidentemente verifica-se que são executadas 15 classes, e das 611 linhas, 

são cobertas 61% faltando 39% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta Pitest 

introduziu 257 mutantes, onde 64 deles foram mortos a representar um valor percentual de 25%, mas 

193 sobreviveram a corresponder 75% de testes que passaram. 

 

Figura 20. Springside4 - Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de apenas 25% de cobertura de mutação pode indicar problemas com o conjunto 

de testes, pois, nem se aproxima da meta razoável para se avaliar a qualidade do conjunto dos testes. 

Deste modo, para este projeto os testes não são bons, isto é, o conjunto de testes não conseguiu 

localizar a maior parte das falhas impostas, apresentando 75% de testes que passaram. 

 

                                                      
8 Java Enterprise Edition, é uma plataforma para programação de aplicações de grande porte e aplicações web, 

que possui bibliotecas e funcionalidades que implementam softwares baseados na linguagem Java. 
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Tabela 14. Springside4– Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 15 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 61% (373 / 611) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 25% (64 / 257) 

 

Uma análise profunda ao relatório a fim de obter mais detalhes sobre os mutantes criados, os que foram 

mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Por exemplo: o pacote org.springside. 

.modules.metrics na classe MetricRegistry.java obteve as mutações apresentadas na imagem abaixo. 

 

Figura 21. Springside4 - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O Springside4 é um projeto com 611 linhas de 

código, com 21 participantes, 2 branch e durou 7 anos. Consequentemente, não apresentou um bom 

conjunto de testes, pois, a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. A percentagem de 

testes que passaram é muito alta de 94%. Durante a execução dos testes não encontramos problemas. 

4.1.8. Projeto wicket-bootstrap-wicket-7.x 

O Wicket-Bootstrap é baseado no kit de ferramentas do Twitter (bootstrap) e no Apache Wicket 

Framework.  Neste projeto, são executadas 174 classes, e das 3927 linhas, são cobertas 46% faltando 

54% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta Pitest introduziu 1536 mutantes, 

onde 406 deles foram mortos a representar um valor percentual de 26%, mas 1130 sobreviveram a 

corresponder 74% de testes que passaram.  
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Figura 22. Wicket-Bootstrap -Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de somente 26% de cobertura de mutação pode indicar um problema no conjunto 

de testes. Para este projeto em específico os testes não são bons, isto é, o conjunto de testes não 

conseguiu localizar a maior parte das falhas impostas, apresentando 74% de testes que passaram. 

 

Tabela 15. Wicket-Bootstrap - Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 174 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 46% (1816 / 3927) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 26% (406 / 1536) 

 

É possível também analisar o relatório mais especificamente de modo a obter mais detalhes sobre os 

mutantes criados. Por exemplo: o pacote de.agilecoders.wicket.core.markup.html.bootstrap.behavior 

na classe NotificationAlert.java obteve as mutações apresentadas na Figura 22. 

 

Figura 23. Wicket-Bootstrap - Alguns mutantes criados 

.  

Outras informações e Problemas encontrados: O Wicket-Bootstrap é um projeto com 3927 linhas 

de código, com 41 participantes, 7 branch e dura há 7 anos. Entretanto, não apresentou bons testes de 

acordo o valor da cobertura de mutação. Durante a execução dos testes não se encontraram 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/wicket-bootstrap-wicket-7.x/bootstrap-core/target/pit-reports/201904030250/de.agilecoders.wicket.core.markup.html.bootstrap.behavior/index.html
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problemas, apenas uma ligeira demora no tempo de análise pois a cobertura foi feita em todas as 

classes do projeto. 

4.1.9. Projeto Vertex-jersey 

Permite a criação de recursos do JAX-RS 9Jersey no vert.x. Neste projeto, são executadas 21 classes, 

e das 634 linhas, são cobertas 76% faltando 24% para a cobertura total do código. Em contrapartida, 

a ferramenta Pitest introduziu 300 mutantes, onde 160 deles foram mortos a representar um valor 

percentual de 53%, mas 140 sobreviveram a corresponder 47% de testes que passaram.  

 

Figura 24. Vertex-jersey -Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de 53% de cobertura pode indicar um problema com o conjunto de testes.  Mesmo 

chegando próximo da percentagem definida, este projeto não possui bons testes. 

 

Tabela 16. Vertex-jersey -Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 21 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 76% (484 / 634) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 53% (160 / 300) 

 

Uma análise com mais detalhes no relatório sobre os mutantes criados, os que foram mortos, os 

sobreviventes e os que não foram cobertos. Por exemplo: o pacote  com.englishtown.vertx.guice na 

classe GuiceJerseyServer.java obteve as mutações ilustradas na imagem abaixo. 

                                                      
9 API criada para auxiliar o programador java na criação de WEB Services.  

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/vertx-jersey-develop/vertx-jersey/target/pit-reports/201904010232/com.englishtown.vertx.guice/index.html
file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/vertx-jersey-develop/vertx-jersey/target/pit-reports/201904010232/com.englishtown.vertx.guice/GuiceJerseyServer.java.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_service
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Figura 25. Vertex-jersey - Alguns mutantes criados 

 
Outras informações e Problemas encontrados: O Vertex-jersey é um projeto com 634 linhas de 

código, com 6 participantes, 5 branches e dura há 6 anos. Entretanto, não apresentou bons testes de 

acordo o valor da cobertura de mutação.  

4.1.10. Projeto mp3agic 

Uma biblioteca java para ler arquivos mp3 e manipular as tags ID3. Neste projeto, são executadas 31 

classes, e das 2752 linhas, são cobertas 79% faltando 21% para a cobertura total do código. Por outro 

lado, a ferramenta Pitest introduziu 2062 mutantes, onde 1451 deles foram mortos a representar um 

valor percentual de 70%, mas 611 sobreviveram a corresponder 30% de testes que passaram.  

 

Figura 26. mp3agic -Relatório da cobertura de mutação 

 
Este valor percentual de 70% de cobertura de mutação indica que os testes são bons. o conjunto de 

testes conseguiu localizar a maior parte das falhas impostas, apresentando apenas 30% de testes que 

passaram. 

 
Tabela 17. mp3agic -Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 31 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 79% (2177 / 2752) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 70% (1451 / 2062) 
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Uma análise com mais detalhes no relatório sobre os mutantes criados, os que foram mortos, os 

sobreviventes e os que não foram cobertos. Por exemplo: o pacote  com.mpatric.mp3agic na classe 

AbstractID3v2.java obteve as mutações ilustradas na imagem abaixo. Na alínea 43 verifica-se que as 

mutações não foram cobertas. Mutações em linhas descobertas são tratadas como mutantes 

sobreviventes, mas recebem um status especial de "No_COVERAGE" para que possam ser facilmente 

identificadas como mutantes que não foram desafiados por um teste. 

 

Figura 27. mp3agic - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O mp3agic é um projeto com 2752 linhas de código, 

com 18 participantes, 2 branches e dura há 6 anos. Consequentemente, apresentou bons testes de 

acordo o valor da cobertura de mutação. Não foram encontrados problemas.  

4.1.11. Projeto CommaFeed 

Serviço online que permite o utilizador acompanhar as atualizações de todos os seus sites favoritos por 

meio da mesma interface. Neste projeto, evidentemente verifica-se que são executadas 127 classes, e 

das 3916 linhas, são cobertas 12% faltando 88% para a cobertura total do código. Em contrapartida, a 

ferramenta Pitest introduziu 3200 mutantes, onde apenas 193 deles foram mortos a representar um 

valor percentual de 6%, mas 3007 sobreviveram a corresponder 94% de testes que passaram.  

 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/vertx-jersey-develop/vertx-jersey/target/pit-reports/201904010232/com.englishtown.vertx.guice/index.html
file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/vertx-jersey-develop/vertx-jersey/target/pit-reports/201904010232/com.englishtown.vertx.guice/GuiceJerseyServer.java.html
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Figura 28. CommaFeed-Relatório da cobertura de mutação 

 

Este valor percentual de 6% de cobertura de mutação indica um problema com o conjunto de testes. 

Este valor está muito distante do valor considerado razoável para avaliar a qualidade do conjunto de 

testes. Assim, para este projeto os testes não são bons, não desempenham o papel fundamental, que 

é o detetar erros e de verificar se o software está a funcionar de forma esperada. 

Tabela 18. Resumo do relatório cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 127 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 12% (451 / 3916) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 6% (193 / 3200) 

 

É possível também analisar o relatório de forma mais específica a fim de obter mais detalhes sobre os 

mutantes criados, os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Exemplo: 

o pacote com.commafeed/backend/modelna classe FeedCategory.java obteve as mutações ilustradas 

na imagem abaixo. 

 

 

Figura 29. CommaFeed - Alguns mutantes criados 

file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/vertx-jersey-develop/vertx-jersey/target/pit-reports/201904010232/com.englishtown.vertx.guice/index.html
file:///C:/Users/hp/eclipse-workspace/vertx-jersey-develop/vertx-jersey/target/pit-reports/201904010232/com.englishtown.vertx.guice/GuiceJerseyServer.java.html
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Outras informações e Problemas encontrados: CommaFeed é um projeto com 3916 linhas de 

código, com 71 participantes, 5 branches e dura há 5 anos. Entretanto, não apresentou bons testes de 

acordo o valor da cobertura de mutação.  

Após análise de 11 softwares, verificou-se um padrão no resultado dos relatórios. O valor percentual 

da cobertura de mutação não esteve entre a média razoável estabelecida, que determina se os testes 

são de qualidade. Portanto, o conjunto de testes dos projetos exibidos na tabela abaixo não são bons, 

ou seja, os testes não conseguiram localizar a maior parte das falhas colocadas. 

Tabela 19. Análise da cobertura de mutação de outros projetos 

Nome 

 

NºClasse  Nº de linhas  

Cobertas/total 

      %  

de linhas 

Nº de mutação 

Cobertas/total 

% mutação 

Couchdd 31 505/1720 29% 180/827 22% 

MobArena 203 392/ 8035 5% 166 / 4443 4% 

TProfile 30 20/1414 1% 9/727 1% 

BungeeCor 40 12 /640 2% 16/1349 1% 

Robovm 49 56/2362 2% 24/1284 2% 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O projeto Couchd é um projeto com 1720 linhas de 

código, com 24 participantes, 17 branches e dura há 10 anos. MobArena é um software com 8035 

linhas de código, com 11 participantes, 5 branches e dura há 1 ano. TProfile possui 1414 linhas de 

código, com 8 participantes, 2 branches e dura há 7 anos. O BungeeCor possui 640 linhas de código, 

com 95 participantes, 5 branches e dura há 6 anos. Por fim o Robovm com pssui 2362 linhas de código, 

com 19 participantes, 2 branches e terminou há 4 anos. Durante a execução dos testes, o projeto 

MobArena e Couchdd apresentaram demora no tempo de análise pois a cobertura foi feita em todas as 

classes do projeto. 

 4.1.12. Considerações sobre os resultados da cobertura de mutação 

Nesta secção são apresentados os resultados obtidos no processo de análise dos projetos, aplicando 

a métrica cobertura de mutação, utilizando a ferramenta Pitest. A conclusão da análise visa apresentar 

os resultados da qualidade dos projetos FLOSS estudados. A tabela abaixo, apresenta a qualidade de 

deteção de falhas dos testes de cada projeto. Decidiu-se mostrar o número de classes, de mutações 

criadas, mortas, vivas e a percentagem de cobertura de cada projeto. Os resultados mostram que 

dentre os 16 projetos FLOSS carregados do repositório Github, somente 4 atingiram o nível de 

cobertura desejada para se avaliar a qualidade do conjunto de testes. Como referenciado acima, 

Cornnet (2013) informa que, uma cobertura de código de 70 a 80% é uma meta razoável para se avaliar 

a qualidade do conjunto dos testes. Andrew et al. (2006) concluíram no seu estudo que, atingir níveis 

de cobertura próximos a 100% parece ser eficaz para deteção de falhas. 
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Tabela 20.  Qualidade de deteção de falhas dos testes de cada projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto Petclinic exibe 86% de cobertura, ultrapassando o valor da meta razoável, teve 109 mutações 

criadas, 94 delas foram consideradas mortas, o que nos informa que o conjunto de testes conseguiu 

localizar a maior parte das falhas colocadas, garantindo dessa forma a qualidade do conjunto de testes. 

Igualmente, o projeto Otto e o Mp3agic alcançaram 79% de cobertura, na qual, o Otto apresentou 131 

mutações criadas, onde 104 delas foram mortas. Já o Mp3agic, com 2062 mutações criadas, na qual 

1451 mortas. Também o projeto MarkdownJ, exibe 75% de cobertura, das 169 mutações criadas, 127 

delas foram mortas.  

Em contrapartida, a maior parte dos projetos apresentaram uma percentagem de deteção de falhas 

muito baixa. Por exemplo, no projeto Gcviewer 3343 de mutações são vivas, significando que muitos 

casos de testes ignoraram os erros introduzidos, implicando dizer que, o conjunto de testes para este 

projeto não desempenha de maneira eficaz o papel fundamental, que é o de detetar falhas e verificar 

se o software está a funcionar de forma esperada. Do mesmo modo, o projeto jedis e o CommaFeed 

obtiveram uma percentagem de cobertura muito baixa, equivalente a 6%, mostrando que os seus testes 

não possuem qualidade. 

Portanto, a análise demonstra que dos 16 softwares estudados, somente 25% apresentam qualidade 

nos seus testes. Isto indica que muitos programadores (comunidades) de FLOSS têm desprezado a 

atividade de testes, pois, os testes de software apresentam-se inadequados ou sem qualidade. O 

estudo realizado em 2013, em 20.817 projetos FLOSS comprovou que 38.34% não continham testes. 

Nome do Projeto Nºde 
classes 

 

Mutação 
criadas 
 

Mutação 
mortas 
 

Mutação 
vivas 
 

% cobertura 
de mutação 
 

Gcviewer 139 
 

5444 
 

2101 
 

3343 
 

39% 

Jsoup 56 4711 3083 1628 65% 

Petclinic 16 
 

109  94  15  86% 

MarkdownJ 6 169 127 42 75% 

Jedis 67  5172 306  4866  6%  

Springside4 15 257 64 193 25% 

VertexJersey 21   300  160  140  53% 

CommaFeed 127  3200 193 3007 6% 

Otto 311 131 104 28 79% 

Wicket-Bootstrap 174 1536 406 1130 26% 

Couchd 31 827 180 647 22% 

MobArena 203 4443 166 4227 4% 

Mp3agic 31 2062 1451 611 79% 

TProfile 30 727 9 718 1% 

BungeeCor 40 1349 16  1333 1% 

Robovm 49 1284 24 1260 2% 
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Apesar de estudos comprovarem a ineficiência e ausência de testes em FLOSS, outros estudos, 

garantem que a comunidade tem evoluído com o passar dos anos e melhorado os métodos a fim de 

proporcionar softwares com qualidade. O estudo realizado por Hilton et al. (2016) na qual analisaram 

34.544 projetos FLOSS recolhidos do repositório Github mostrou que 40% dos projetos utilizam CI. 

Equipas de programadores de FLOSS utilizam a integração e entrega contínua porque os, ajuda a 

detetar os bugs e garantem o lançamento de releases mais rapidamente. Integração e entrega contínua 

significam qualidade contínua. Estas abordagens são amplamente utilizadas nos dias de hoje.  

A tabela 21, visa mostrar a qualidade de deteção de falhas dos testes de cada projeto tendo em conta 

o tamanho, a duração e o número de contribuidores do projeto. Para tal, apresentam-se as seguintes 

informações da tabela, “Nº de linhas”, que representa o número de linhas de código, “Nº de branches”, 

representa partes separadas do projeto em que um ou mais programadores trabalham, “Contribuidores” 

consiste no número de programadores envolvidos, “Duração do projeto”, o tempo de duração do projeto 

que  vai a partir do dia de criação até o último commit.  

Tabela 21. Qualidade dos testes em relação (tamanho, duração e número de contribuidores)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados mostram que projetos com menor número de linhas de código e menor tempo de 

duração, apresentam mais qualidade nos testes em relação aos que possuem muitas linhas de código 

e maior tempo de duração. Por exemplo, o projeto Petclinic que possui 226 linhas de código e dura há 

3 anos em relação ao projeto Jedis com 8474 linhas e com duração de 9 anos. Isto pode ocorrer, porque 

projetos com menos linhas de código, ou menores, são mais fácies de testar e ligeiramente mais 

rápidos na análise com ferramentas automatizadas, poupando tempo e custo na programação do 

software. Já projetos com muitas linhas de código são denominados de projetos complexos.  

Nome do  
Projeto 

Nºde 
linhas 

Nºde 
branches 

Contri 
buidores 

Duração 
do projeto 

% cobertura 
de mutação 
 

Gcviewer 8345 
 

33 5 5 39% 

Jsoup 7326 1 69 8 65% 

Petclinic 226 2 48 3 86% 

MarkdownJ 519 4 5 6 75% 

Jedis 8474 8  144 9 6%  

Springside4 611 2 21 7 25% 

VertexJersey 634 5 6 6 53% 

CommaFeed 3916 5 71 5 6% 

Otto 3927 7  41  7  79%  

Couchd 1720 17 24 10 22% 

MobArena 8035 5 11 1 4% 

Mp3agic 2752 2 18 6 79% 

TProfile 1414 2 8 7 1% 

BungeeCor 640 5 95 6 1% 

Robovm 2362 2 19 4 2% 
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De acordo Meirelles (2013) quanto maior a complexidade do software, mais difícil é compreender o seu 

código-fonte para manutenção e evolução. Ao longo do tempo, o projeto pode perder a sua capacidade 

de adicionar novas funcionalidades e corrigir erros e, consequentemente, a sua capacidade de evoluir 

e atender às necessidades do utilizador. Observa-se também, que o Gcviewer que possui 8345 linhas 

de código, com duração de 5 anos e o projeto Jsoup com 7326 linhas que dura há 8 anos, não 

mostraram qualidade no conjunto dos seus testes. Enquanto que os programadores estão a resolver 

os erros encontrados anteriormente e ao mesmo acrescentando novos recursos, eles produzem 

softwares complexos contendo bugs mais sutis que são mais difíceis de detetar e manipular. 

Por outro lado, verifica-se que o número de participantes em projetos não necessariamente representa 

a escrita de bons testes. Ahmed et al. (2011) realçam que, projetos com muitos programadores não 

representam melhor qualidade de código. O projeto Jedis com 144 contribuidores, exibe maior número 

em relação aos outros não apresentou qualidade no conjunto de testes, com apenas 6% de cobertura. 

De igual modo os projetos, Jsoup com 69 e o BungeeCor com 95 contribuidores. Isso é provável, pois, 

muitos participantes ao longo da programação do software, acabam por perder o interesse do projeto 

e abandonam. Existem casos de contribuidores iniciantes que fazem parte da comunidade, mas não 

estão acostumados à cultura de testes. Eles precisam aprender como as atividades funcionam, e isso 

leva tempo. Outros agem como utilizadores passivos, utilizam o software sem nenhuma contribuição, 

preferindo ganhar experiência com a programação do projeto. Geralmente não informam erros quando 

os encontram, logo, acabam por não acrescentar valor ao sistema. Já os programadores principais, 

normalmente representam apenas uma pequena fração dos contribuidores (Coelho et al, 2018). 

Dos 16 projetos FLOSS analisados, apenas 3 apresentavam na sua documentação a explicação de 

como os participantes deveriam testar o projeto. Enquanto os restantes, nem faziam menção da prática. 

Um estudo realizado para se compreender a cultura de testes em contribuidores de FLOSS, mostrou   

que, quando a documentação do projeto não exige ou explica como deve ser a participação de cada 

membro na escrita dos testes, muitos acabam por não contribuir na atividade (Pham, 2013). 

Outro motivo que influencia a comunidade a negligenciar os testes são as políticas implementadas pela 

unidade. Muitos programadores principais não exigem testes de outros participantes caso apenas 

algumas linhas de código forem alteradas. Os contribuidores devem compreender o funcionamento de 

uma comunidade saudável, de modo a seguir as políticas determinadas, assim, é possível conseguir 

um projeto FLOSS de alta qualidade (Aberdour, 2007). Uma comunidade saudável é importante para o 

sucesso do projeto (Crowston, 2006).  
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4.2. Aplicação da métrica DDU 

Na análise dos projetos FLOSS com a métrica DDU, utilizou-se o ddu-maven-plugin, um plugin maven, 

que executa os casos de teste de um software Java e calcula várias métricas, como o valor da 

densidade, diversidade, unicidade, e o DDU de cada projeto. Carregamos o plugin para a nossa 

máquina, e para instalá-lo no repositório local, simplesmente executa-se o comando mvn install na 

linha de comando.  

Em seguida, adiciona-se o código a seguir no arquivo pom.xml do projeto que se deseja avaliar. O pom 

(Project Objetct Model) é um ficheiro representado em formato xml utilizado pela ferramenta Maven, 

possui as informações básicas de um projeto, bem como as diretivas de como o projeto deve ser 

construído. Normalmente constam as configurações como as dependências de bibliotecas, plugins, 

variáveis, JDK para compilar o projeto, entre outras. 

5. Código para inserção do plugin no projeto 

544 <!--ddu metrics--> 

545 <build> 

546   <pluginManagement> 

547      <plugins> 

548         <plugin> 

549           <groupId>pt.up.fe.ddu</groupId> 

550           <artifactId>ddu-maven-plugin</artifactId> 

551           <version>1.1-SNAPSHOT</version> 

552        </plugin> 

553      </plugins> 

554    </pluginManagement> 

555 </build> 

556 <!--ddu metrics--> 

 

Para coletar informações detalhadas e abrangentes sobre o projeto, adiciona-se a seguinte 

configuração à declaração do plugin. Desse modo, é feita a análise de cada pacote, classe, e método 

do projeto. 

6. Código para inserção do plugin para análise mais detalhada 

544 <!--ddu metrics--> 

545 <build> 

546   <pluginManagement> 

547      <plugins> 

548         <plugin> 

549           <groupId>pt.up.fe.ddu</groupId> 
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550           <artifactId>ddu-maven-plugin</artifactId> 

551           <version>1.1-SNAPSHOT</version> 

552           <configuration> 

553                <granularityLevel>line</granularityLevel> 

554           </configuration> 

555        </plugin> 

556      </plugins> 

557    </pluginManagement> 

558 </build> 

559<!--ddu metrics--> 

 

Em seguida, utiliza-se o comando mvn ddu:test para executar os casos de teste do projeto e a análise 

de métricas. Isto produzirá um relatório de nome ddu-report dentro da pasta target do projeto em 

análise. Como exemplificado na figura abaixo com o projeto GCViewer. 

 

Figura 30.2. Criação do relatório (ddu-report) 

 

A finalidade é perceber que conjuntos de testes programados em projetos FLOSS resultam num valor 

alto ou baixo. Assim, analisam-se os projetos em estudo, carregados do repositório Github a fim de se 

obter o relatório com os valores que permitem conhecer a qualidade do diagnóstico dos testes 

avaliados. Como mostra a tabela 22, a métrica de densidade para o projeto GCView apresenta um valor 

de 0.0517.   

Tabela 22. GCView- Resultado da métrica DDU  

Densidade 0.0517 

Diversidade 0.9992 

Unicidade 0.0767 

DDU 0.0079 
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Este valor é abaixo do limite inferior definido, demonstra que grande parte do código não está envolvido 

na atividade de testes. A diversidade apresenta um valor muito aproximado ao valor ideal, mostrando 

que o conjunto de testes possuem padrões de atividade distintos. Entretanto, a unicidade apresentou 

um valor baixo, significando que muitos componentes da matriz de atividades têm padrões de atividade 

idênticos, ou seja, os componentes estão envolvidos nos mesmos casos de teste. O DDU apresenta 

0.0079, assim, podemos concluir que a capacidade de diagnóstico do conjunto de testes do projeto é 

muito baixa.  

Outras informações: como o valor da densidade ajuda a guiar o programador na escrita de testes, e 

o projeto GcView teve 0.0517, valor menor que 0.5, é aconselhável a escrita de testes que abrangem 

muitos componentes, assim, seria apropriado escrever mais testes de integração e de sistema. Desse 

modo, conclui-se que esse projeto possui mais testes de unidade. 

Na tabela 23 do projeto Jsoup, mostra a densidade com o valor de 0.1010 que fica abaixo do limite 

inferior, demonstrando que grande parte do código não está envolvido na atividade de testes. 

Tabela 23. Jsoup - Resultado da métrica DDU  

Densidade  0.1010 

Diversidade  1.0000 

Unicidade 0.1966 

DDU 0.0397 

 

A diversidade apresenta um valor ideal, mostrando que o conjunto de testes possuem padrões de 

atividade distintos. Já a unicidade apresentou um valor baixo, significando que muitos componentes da 

matriz de atividades têm padrões de atividade idênticos. O DDU apresenta 0.0397 mostrando que a 

capacidade de diagnóstico do conjunto de testes do projeto é muito baixa. 

Outras informações: o projeto Jsoup teve 0.1010, valor menor que 0.5, é aconselhável a escrita de 

testes que envolvam mais componentes, assim, seria apropriado escrever mais testes de integração e 

de sistema. Desse modo, entende-se que esse projeto possui mais testes de unidade. 

Como apresenta a tabela 24, para o projeto spring-petclinic a densidade é de 0.1128 que fica abaixo 

do limite inferior, demonstrando que grande parte do código não está envolvida na atividade de testes. 

Tabela 24. Spring-petclinic - Resultado da métrica DDU  

Densidade  0.1128 

Diversidade  1.0000 

Unicidade 0.3251 

DDU 0.0733 

 

A diversidade apresenta um valor ideal, mostrando que o conjunto de testes possuem padrões de 

atividade distintos. A unicidade apresentou um valor muito baixo, significando que muitos componentes 

da matriz de atividades têm padrões de atividade idênticos, ou seja, os componentes estão envolvidos 
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nos mesmos casos de teste. O DDU apresenta 0.0733, entende-se que a capacidade de diagnóstico 

do conjunto de testes do projeto é muito baixa.  

Outras informações: o projeto spring-petclinic teve 0.1128, valor menor que 0.5, é aconselhável a 

escrita de testes que envolvam mais componentes, assim, seria apropriado escrever mais testes de 

integração e de sistema. Desse modo, entende-se que esse projeto possui mais testes de unidade. 

Durante análise, verifica-se que os valores não diferenciam muito entre os projetos, o que nos permitiu 

fazer uma conclusão geral na análise dos mesmos. Todos os projetos apresentaram a densidade 

abaixo do limite inferior, demonstrando que grande parte do código não está envolvida na atividade de 

testes. A diversidade apresenta um valor ideal em mais de dois projetos, porém, a maior parte 

apresentou o valor mínimo, implicando que o conjunto de testes possuem padrões de atividade 

idênticos. A unicidade apresentou um valor muito baixo em mais de 4 projetos, significando que muitos 

componentes da matriz de atividades têm padrões de atividade idênticos. 

Tabela 25. Resultado da métrica DDU de outros projetos 

Nome do projeto Densidade Diversidade 
 

Unicidade 
 

DDU 

Jedis 0.0085 0.6516 0.0193 0.0002 

Springside4 0.1804 1.0000 0.0956 0.0345 

Wicket-Bootstrap 0.0683 0.9947 0.0747  0.0101 

VertexJersey 0.0305 0.9970 0.0052 0,0052 

MarkdownJ 0.3984 0.9810 0.0985  0.0770 

CommaFeed 0.0130 0.9890 0.0341 0.0009 

Otto 0.1982 0.9984 0.1865  0.0738 

Couchd 0,0427 0.9930 0.0893 0.0076 

MobArena 0.0089 0.9950 0.0340  0.0006 

Mp3agic 0.0188 0.9986 0.2008 0.0076 

TProfile 0.2321 0.6667 0.0380  0.0118 

BungeeCor 0.0640 0.7238 0.1800 0.0167 

Robovm 0.0199 0.9962 0.0118  0.0005 

 

O DDU apresentou valores muito baixos concluindo-se que a capacidade de diagnóstico do conjunto 

de testes dos projetos é muito baixa. Exemplo, o projeto Jedis, com maior número de contribuidores e 

número de linhas de código, apresentou o valor mais baixo. Igualmente os projetos Robovm e o 

MobArena. Entretanto, verifica-se que testes em projetos FLOSS não são escritos com o intuito de 

ajudar as ferramentas de localização de falhas no código, apenas atuam como detetores de falha. É 

possível perceber também que mais testes de unidade são escritos. De acordo KOCHHAR et.al. (2013) 

normalmente, os programadores escrevem casos de teste de unidade para testar os seus módulos 

individuais ou funções.  Por conseguinte, testes de unidade são bastante realizados nestes projetos. 

Portanto, sugere-se que os programadores dos projetos escrevam mais testes que abrangem mais 

componentes, como testes de integração. 
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5. Conclusão 

Testes são criados em projetos FLOSS para garantir que o software faça o que foi projetado. Têm como 

principal objetivo detetar erros durante o processo de programação. Quando as falhas são identificadas, 

são corrigidas e eliminadas, antes da entrega final ao cliente. O estudo analisou 16 projetos FLOSS do 

Github, na intenção de avaliar a qualidade dos seus respetivos testes. Por isso, foram utilizadas duas 

métricas de qualidade de teste, a cobertura de mutação e a DDU, para oferecerem uma indicação da 

condição dos mesmos. 

Os resultados da análise utilizando a cobertura de mutação mostraram que, dentre os 16 projetos 

FLOSS analisados 3 atingiram o nível de cobertura desejada da meta razoável entre 70 e 80% para se 

avaliar a qualidade do conjunto de testes e 1 obteve acima do valor com 86%. Ou seja, os testes de 4 

projetos demonstraram uma percentagem alta na deteção de falhas, indicando qualidade no conjunto 

dos testes. Enquanto os 12 restantes, não conseguiram localizar a maior parte das falhas impostas. 

Indicando baixa qualidade no conjunto dos testes. Quanto a qualidade de testes na deteção de falhas 

atendendo o tamanho, a duração e o número de contribuidores do projeto, os resultados do estudo 

apresentaram que, projetos com menor número de linhas de código e menor tempo de duração, 

apresentam mais qualidade nos testes em relação aos que possuem maior número de linhas e tempo 

de duração. Assim também, o número de participantes em projetos não necessariamente representa a 

escrita de bons testes. 

Por outro lado, na utilização da métrica DDU os resultados mostraram que capacidade do diagnóstico 

dos testes na localização de falhas é muito baixa. Assim, os resultados demonstram que os testes não 

são escritos com a finalidade de localizar com precisão a falha no código do software. Entretanto, a 

densidade dos projetos igualmente apresentou valores muito baixo, indicando que programadores 

escrevem maioritariamente testes de unidade. Desse modo, sugere-se que os programadores 

escrevam mais testes de integração. Para trabalhos futuros, seria interessante repetir análise com um 

número maior de projetos FLOSS, com o intuito de obter mais informações sobre a qualidade dos testes 

programados pelas comunidades. Outro estudo, seria analisar diferentes versões de um mesmo projeto 

FLOSS, para verificar se há uma evolução na qualidade dos testes. 
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Anexos 

 

Aplicação da Métrica Cobertura de Mutação 

Projecto Couchdb 

É um banco de dados não-relacional (NoSQL) que utiliza JSON para armazenar os dados, e javascript 

como sua linguagem de consulta. Neste projecto, são executadas 31 classes, e das 1720 linhas, são 

cobertas 29% faltando 71% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta Pitest 

introduziu 827 mutantes, onde 180 deles foram mortos representando um valor percentual de 22%, 

mas, sobreviveram 647 mutações representando 78% de testes que passaram.  

 

Couchdb -Relatório da cobertura de Mutação 

 

Este valor percentual de 22% de cobertura de mutação indica um problema com o conjunto de testes. 

Nesse projecto em específico, os testes não são bons, o conjunto de testes não conseguiu localizar a 

maior parte das falhas impostas, falhando na deteção eficaz de erros. 

Tabela 26.Couchdb – Resumo do relatório da cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 31 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 29% (505 / 1720) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 22% (180 / 827) 

 

É possível analisar o relatório de forma mais específica a fim de obter mais detalhes sobre os mutantes 

criados, os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Nas alíneas 

80,85,86…, nota-se que as mutações não foram cobertas. Mutações em linhas descobertas são 

tratadas como mutantes sobreviventes, mas recebem um status especial de "No_COVERAGE" para 

que possam ser facilmente identificadas como mutantes que não foram desafiados por um teste. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://pt.wikipedia.org/wiki/JSON


 

 

 

Figura 31- Couchdb - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O Couchdb é um projecto com 1720 linhas de 

código, com 24 participantes, 17 branches e dura há 10 anos. Entretanto, não apresentou um bom 

conjunto de testes, pois a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. Durante a execução 

dos testes não se encontraram problemas. 

Projecto MobArena 

É um minijogo estilo arena para servidores Minecraft baseados em Spigot. Neste projecto, são 

executadas 203 classes, e das 8035 linhas, são cobertas 5% faltando 95% para a cobertura total do 

código. Por outro lado, a ferramenta Pitest introduziu 4443 mutantes, onde 166 deles foram mortos 

representando um valor percentual de 4%, mas, sobreviveram 4277 mutações representando 96% de 

testes que passaram.  

 

Figura 32- MobArena - Relatório da cobertura de Mutação  

 



 

 

Este valor percentual de 5% de cobertura de mutação indica um problema com o conjunto de testes. 

Nesse projecto em específico, os testes não são bons, o conjunto de testes não conseguiu localizar a 

maior parte das falhas impostas, falhando na deteção eficaz de erros. 

Tabela 27. MobArena – Resumo do relatório da cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 203 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 5% (392 / 8035) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 4% (166 / 4443) 

 

Analisar o relatório de forma mais específica a fim de obter mais detalhes sobre os mutantes criados, 

os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Nas alíneas 23, 26, 30, 31, 

33, nota-se que as mutações não foram cobertas. Estas mutações não foram executadas devido o 

tempo excessivo de execução. 

 

Figura 33- MobArena - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O Couchdb é um projecto com 8035 linhas de 

código, com 11 participantes, 5 branches e dura há 1 ano. Entretanto, não apresentou um bom conjunto 

de testes, pois a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. Durante a execução dos testes 

não se encontraram problemas. Apresentou demora excessiva no tempo de análise em relação a outros 

projetos. 

Projecto Tprofile 

Ferramenta de criação de perfil de código. Neste projecto, são executadas 30 classes, e das 1414 

linhas, são cobertas 1% faltando 99% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta 

Pitest introduziu 722 mutantes, onde 9 deles foram mortos representando um valor percentual de 1%, 

mas, sobreviveram 718 mutações representando 99% de testes que passaram.  

 



 

 

 

Figura 34- Tprofile - Relatório da cobertura de Mutação 

 

Este valor percentual de 1% de cobertura de mutação indica um problema com o conjunto de testes. 

Nesse projecto em específico, os testes não são bons, o conjunto de testes não conseguiu localizar a 

maior parte das falhas impostas, falhando na deteção eficaz de erros. 

 

Tabela 28. Tprofile – Resumo do relatório da cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 30 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 1% (20 / 1414) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 1% (9 / 727) 

 

Analisar o relatório de forma mais específica a fim de obter mais detalhes sobre os mutantes criados, 

os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados. Nas alíneas 23, 26, 30, 31, 

33, nota-se que as mutações não foram cobertas. Mutações em linhas descobertas são tratadas como 

mutantes sobreviventes, mas recebem um status especial de "No_COVERAGE" para que possam ser 

facilmente identificadas como mutantes que não foram desafiados por um teste. 

 

Figura 35- Tprofile - Alguns mutantes criados 

 



 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O Tprofile é um projecto com 1414 linhas de código, 

com 8 participantes, 2 branches e durou 7 anos. Entretanto, não apresentou um bom conjunto de testes, 

pois a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. Durante a execução dos testes não se 

encontraram problemas.  

Projecto BungeeCord 

O BungeeCord é um proxy sofisticado e API projetado principalmente para teletransportar jogadores 

entre vários servidores do Minecraft. Neste projecto, são executadas 40 classes, e das 640 linhas, são 

cobertas 2% faltando 98% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta Pitest 

introduziu 1349 mutantes, onde 9 deles foram mortos representando um valor percentual de 1%, mas, 

sobreviveram 718 mutações representando 99% de testes que passaram. 

 

Figura 36- BungeeCord - Relatório da cobertura de Mutação 

 

Este valor percentual de 1% de cobertura de mutação indica um problema com o conjunto de testes. 

Nesse projecto em específico, os testes não são bons, o conjunto de testes não conseguiu localizar a 

maior parte das falhas impostas, falhando na deteção eficaz de erros. 

 

Tabela 29. BungeeCord – Resumo do relatório da cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 40 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 2% (12 / 640) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 1% (16 / 1349) 

 



 

 

Analisar o relatório de forma mais específica a fim de obter mais detalhes sobre os mutantes criados, 

os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados.  

 

Figura 37- BungeeCord - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O BungeeCord é um projecto com 640 linhas de 

código, com 95 participantes, 5 branches e dura há 6 anos. Entretanto, não apresentou um bom 

conjunto de testes, pois a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. Durante a execução 

dos testes não se encontraram problemas.  

Projecto Robovm 

O RoboVM pretende trazer as linguagens com base na JVM para o desenvolvimento iOS, atingindo 

sua primeira versão estável. Neste projecto, são executadas 49 classes, e das 2362 linhas, são 

cobertas 2% faltando 98% para a cobertura total do código. Por outro lado, a ferramenta Pitest 

introduziu 1284 mutantes, onde 24 deles foram mortos representando um valor percentual de 2%, mas, 

sobreviveram 1266 mutações representando 98% de testes que passaram. 

 

 

Figura 38- RoboVM - Relatório da cobertura de Mutação 

 



 

 

 

Este valor percentual de 2% de cobertura de mutação indica um problema com o conjunto de testes. 

Nesse projecto em específico, os testes não são bons, o conjunto de testes não conseguiu localizar a 

maior parte das falhas impostas, falhando na deteção eficaz de erros. 

 

Tabela 30. RoboVM – Resumo do relatório da cobertura de mutação 

Número de Classes (Total) 49 

Cobertura de linha (Cobertos / total) 2% (56 / 2362) 

Cobertura de mutação (Cobertos / total) 2% (24 / 1284) 

 

Analisar o relatório de forma mais específica a fim de obter mais detalhes sobre os mutantes criados, 

os que foram mortos, os que sobreviveram e os que não foram executados.  

 

Figura 39- RoboVM - Alguns mutantes criados 

 

Outras informações e Problemas encontrados: O RoboVM é um projecto com 2362 linhas de código, 

com 19 participantes, 2 branches e durou há 6 anos. Entretanto, não apresentou um bom conjunto de 

testes, pois a maior parte das falhas impostas não foram localizadas. Durante a execução dos testes 

não se encontraram problemas.  

 

 

 

 


