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Resumo 

 

A área denominada de Engenharia de Software Baseada em Pesquisa (Search 

Based Software Engineering) vem crescendo nas últimas décadas e possui um 

grande número de trabalhos dedicados a ela. Esta área reúne a Engenharia de 

Software e a Otimização no desenvolvimento de algoritmos que otimizem os custos 

de atividades inerentes ao processo do desenvolvimento de software. Dentre tais 

atividades está o teste de software, o qual visa verificar, detectar e corrigir possíveis 

erros cometidos pelos programadores. Uma vez que esta atividade é responsável 

por até 50% do custo total do desenvolvimento, os pesquisadores buscam minimizar 

o custo dos testes sem comprometer a qualidade do software. Os primeiros 

trabalhos abordando atividades de Teste de Software como problemas de 

otimização surgiram na década de 70. Este trabalho tem por objetivo realizar uma 

revisão do estado-da-arte das técnicas e algoritmos de otimização desenvolvidos 

para um importante problema da área, o problema de Geração de Dados de Teste. 

É apresentada uma classificação dos trabalhos quanto aos tipos de métricas, 

algoritmos de otimização e outras características dos problemas inerentes ao teste 

de software. 

Palavras-chaves: Otimização, Teste de Software, Meta-heurísticas, Geração de 

Dados de Teste 
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A Model Review and Optimization Algorithms for Test Data 
Generation Problem 

 

Author: Ingrid Morgane Medeiros de Lucena 

Advisor: Elizabeth Ferreira Gouvêa Goldbarg 

 

Abstract 

 

The area known as Search Based Software Engineering has been growing in recent 

decades and has a large number of works dedicated to it. This area gathers the 

Software Engineering and Optimization in the development of algorithms that 

optimize the costs of activities related to the software development process. Software 

testing is one among those activities which aims at checking, detecting and 

correcting possible errors made by programmers. Since this activity is responsible for 

50% of the total development cost, researchers seek to minimize testing costs 

without compromising the software quality. Early works addressing Software Testing 

activities as optimization problems arose in the 70s. This paper aims to conduct a 

review of the state of the art techniques and optimization algorithms developed for a 

major problem area, the Test Data Generation problem. A classification of works by 

metrics, optimization algorithms and other characteristics inherent to software testing 

problem. 

Keywords: Optimization, Software testing, Metaheuristics, Test Data Generation 
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1 Introdução 

 

A Engenharia de Software é uma área que descreve as normas e 

metodologias que darão suporte ao desenvolvimento do software. No processo de 

desenvolvimento, etapas importantes tais como planejamento do projeto, análise de 

requisitos, documentação e testes são feitos com o objetivo de gerar um software de 

qualidade (PRESSMAN, 2005). 

O Teste de Software é uma etapa fundamental no processo de 

desenvolvimento, sendo responsável por até 50% do custo total (MALHOTRA E 

GARG, 2011; BLANCO et al., 2009), e tem   como finalidade garantir a qualidade do 

software desenvolvido, incluindo sua verificação e validação (SRIVASTAVA et al., 

2009). Hetzel (1988) conceituou o Teste de Software como uma atividade 

direcionada para avaliar um atributo ou capacidade de um programa ou sistema e 

determinar se ele satisfaz os resultados requeridos. Beizer (1990) afirma que o 

Teste de Software é a execução do software de forma controlada com o objetivo de 

avaliar se o software se comporta ou não conforme especificado. Bourque e Fairley 

(2004) afirmam que a verificação do software é feita de forma dinâmica através de 

um conjunto finito de casos de teste, selecionados por um conjunto infinito de 

possibilidades. Dijkstra (1972) afirma que o Teste de Software pode apenas mostrar 

a presença de um erro, mas nunca provar a ausência de todos os erros. Myers 

(2004) afirma que a intenção do Teste de Software é encontrar defeitos. 

No conjunto de atividades que compõem o processo de desenvolvimento do 

software, está a fase de teste, que tem como objetivo detectar falhas no programa e 

fornecer maior garantia da qualidade do produto. O teste de software é responsável 

por até 50% do custo do seu desenvolvimento, sendo considerado uma etapa cara e 

trabalhosa (JIN et al., 2011), podendo ser classificado em Testes Estruturais (ou 

caixa branca) e Testes Funcionais (ou caixa preta) (MYERS, 2004). Um importante 

problema nesta área é a identificação de dados de entrada válidos de um programa 

para a realização de um teste, conhecido como Problema da Geração de Dados de 

Teste. Quanto maior e mais complexo um programa, mais difícil será gerar tais 

dados, já que o número de combinações entre os possíveis valores de cada entrada 

necessários para o funcionamento do programa pode ser muito grande, dado por 
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uma expressão matemática que cresce de forma fatorial. O Problema da Geração de 

Dados de Teste tem como objetivo gerar um conjunto de testes de menor tamanho 

possível. Este problema é apresentado no Capítulo 2 desta dissertação. 

Problemas como o da Geração de Dados de Teste, entre outros importantes 

problemas da área, são estudados na Ciência da Computação e na Matemática 

Aplicada. Uma das formas de lidar com tais problemas é com a utilização de 

técnicas de otimização. O problema em questão é visto como um problema de 

otimização, que tem uma função objetivo e um conjunto de restrições relacionadas 

às variáveis de decisão. Os valores possíveis dessas variáveis de decisão estão 

sujeitos às restrições, ou seja, os valores atribuídos às variáveis devem satisfazer 

um conjunto de equações definidas de acordo com cada instância do problema. O 

ótimo global é a solução dada para o problema de otimização com o menor ou o 

maior valor possível, conforme uma função objetivo de minimização ou 

maximização, respectivamente, tal que os valores atribuídos às variáveis não violem 

nenhuma restrição.  

Existem diversos métodos de solução para problemas de otimização, que 

são classificados como exatos ou heurísticos. Os métodos exatos determinam a 

melhor solução, caso exista, através de técnicas de solução tais como backtracking, 

Branch and Bound, Programação Dinâmica etc. Uma revisão de técnicas exatas 

para problemas de otimização é apresentada em Goldbarg e Luna (2005). Nos 

métodos heurísticos, a solução retornada não é, necessariamente, a melhor solução, 

contudo o uso desses métodos se mostra oportuno em problemas NP-difíceis, uma 

vez que, usualmente, produzem soluções aproximadas em um tempo computacional 

aceitável. Entre os algoritmos heurísticos, aqueles que têm por base técnicas meta-

heurísticas têm sido utilizados de forma crescente por diversos pesquisadores nas 

mais diversas áreas. O termo meta-heurística foi introduzido por Glover (1986) e se 

refere a um conjunto de algoritmos heurísticos genéricos estudados desde a década 

de 70. Estes métodos se baseiam em ideias de diversas fontes para fazer a busca 

de solução para problemas de otimização. As meta-heurísticas são uma 

generalização das heurísticas, constituindo-se em uma abordagem geral que pode 

ser adaptada para a solução de qualquer problema de otimização, uma vez que não 

leva em conta, em sua proposta inicial, nenhuma característica específica de um 

problema em particular.  
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A aplicação de técnicas de otimização baseadas em busca para a solução 

de problemas de Engenharia de Software é referida como Search Based Software 

Engineering (SBSE). Embora a expressão SBSE tenha sido cunhada em por 

Harman e Jones (2001), trabalhos anteriores, de Xanthakis et al. (1992), 

Schoenauer et al.(1993) e Jones et al.(1995), já aplicavam técnicas de busca em 

problemas de Engenharia de Software.   

Entre tais técnicas, as meta-heurísticas desempenham papel de destaque. 

Para que um problema da Engenharia de Software pertença ao campo SBSE, é 

preciso que tenha duas características importantes: ter aspectos matemáticos que 

possibilitarão a busca pela melhor solução e a existência de um grande conjunto de 

combinações a serem selecionadas.  

Trabalhos nesta área de pesquisa reformulam problemas da Engenharia de 

Software, como problemas de otimização ou problemas de busca. Um problema de 

busca é aquele em que soluções ótimas ou subótimas são procuradas em um 

espaço de soluções candidatas, guiadas por uma função objetivo que distingue as 

soluções melhores das piores (HARMAN et al., 2012). Para Harman (2007), existem 

dois “ingredientes-chave” para a aplicação de otimização baseada em busca para os 

problemas de Engenharia de Software, que são: 

a) A escolha da representação do problema e 

b) A definição da função de avaliação, i.e., a função objetivo. 

Através desses “ingredientes-chave”, é possível aplicar técnicas de busca na 

área de Engenharia de Software e obter resultados interessantes e potencialmente 

importantes com relativa facilidade. A representação dos problemas e as funções de 

avaliação são descritas no Capítulo 3 deste trabalho. 

O Search Based Software Testing (SBST) é uma subárea da SBSE que 

aplica técnicas de otimização na resolução de problemas no contexto da atividade 

do Teste de Software. O SBST tem o foco na geração automática de dados de 

testes para critérios de testes estruturais e depende de heurísticas guiadas pelo 

domínio de entrada. Os dados de teste podem assumir duas formas: valores de 

parâmetros de entrada de uma ou mais funções ou uma sequência de chamadas de 

método (ALSHRAIDEH et al., 2010; ALI et al., 2013). 
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Diferentes métodos de busca como Algoritmos Genéticos, Busca Local, 

Simulated Annealing, entre outros, têm sido usados para lidar com o problema de 

geração de dados de teste, foco desta pesquisa. O interesse nesta área pode ser 

atribuído ao fato de haver necessidade de automatizar a tarefa de geração de dados 

de teste, uma vez que os testes exaustivos são impraticáveis, já que esta atividade é 

considerada um problema NP-difícil (MCMINN, 2004). 

A área de SBSE tem apresentado um grande crescimento de trabalhos de 

pesquisa, contando, atualmente, com 1.3861 trabalhos publicados no período de 

1976 a 2014. Logo, uma revisão sistematizada de tais trabalhos torna-se um 

importante trabalho que auxilia os pesquisadores, mostrando o que já foi feito e 

quais áreas estão em aberto. Harman et al. (2009) fizeram uma revisão bibliográfica 

que resultou na classificação de 500 artigos extraídos no período de 1976 a 31 de 

dezembro de 2008. Após isto, observou-se expressivo aumento de publicações 

nesta área, tendo sido encontrados 425 artigos voltados apenas para a atividade de 

Teste de Software de um total de 821 na área de SBSE, no período de 01 de janeiro 

de 2009 a 31 de dezembro de 2014. Dos 425 artigos na área de Teste de Software, 

foram filtrados aqueles com foco na Geração de Dados de Teste, o que resultou em 

60 artigos. 

 

1.1  Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica no problema 

de Geração de Dados de Teste abordado por técnicas de otimização, sendo feito um 

levantamento dos trabalhos publicados no período de 2009 a 2014, iniciando com o 

trabalho de Harman et al. (2009). 

 

 

                                                           
1
 Dados extraídos em: http://crestweb.cs.ucl.ac.uk/resources/sbse_repository/repository.html 
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1.2  Contribuições 

 

Um número expressivo de trabalhos tem sido publicado na área de SBSE 

desde sua criação. A Figura 1 mostra um resumo quantitativo de trabalhos 

publicados por ano na área SBSE, no período de 2001 a 2014. A Figura 2 mostra a 

quantidade de trabalhos classificados por tipo de atividade na área de SBSE, neste 

mesmo período. 

A atividade de teste e depuração, conforme mostrado na Figura 2, tem 652 

de um total de 1.128 trabalhos, representando 58% de toda a produção na área de 

SBSE. Este fato revela o interesse dos pesquisadores pela aplicação de técnicas de 

otimização em problemas da atividade de teste e depuração, o que motivou a 

seleção de tal atividade como objeto de estudo desta pesquisa. A contribuição deste 

trabalho está na revisão de 60 trabalhos da área. 

A Geração de Dados de Testes tornou-se um grande atrativo para os 

pesquisadores, tendo em vista que a atividade de teste de software é responsável 

por até 50% do custo efetivo total do desenvolvimento (BLANCO et al., 2009). 

 

Figura 1: Quantidade de publicações entre 2011 e 2014 em SBSE 
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Figura 2: Artigos por área de aplicação 

 

1.3  Metodologia 

 

Foi feito um levantamento de artigos publicados na área de SBSE no 

período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2014, tendo sido 

encontrados 425 artigos coletados nas revistas de maior importância, entre elas, 

ACM Digital Library, IEEE, Springer, ScienceDirect como também o SBSE 

REPOSITORY2, um importante repositório da área SBSE mantido por Yuanyaun 

Zhang. Desse total, foram filtrados os artigos que tratam de Geração de Dados de 

Teste e que usam Algoritmos de Otimização, o que resultou em 60 artigos. Dos 

artigos filtrados, foi feita uma classificação que inclui as seguintes características: 

identificação das atividades investigadas, os tipos de heurísticas utilizadas, a função 

objetivo adotada e os algoritmos utilizados. 

 

 

                                                           
2 http://crestweb.cs.ucl.ac.uk/resources/sbse_repository/ 
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1.4  Organização do Trabalho 

 

O Capítulo 2 descreve o problema de Geração de Dados de Teste bem 

como também mostra algumas ferramentas utilizadas. As funções de avaliação são 

descritas no Capítulo 3. A revisão dos trabalhos é mostrada no Capítulo 4, e no 

Capítulo 5, são apresentadas as considerações finais. No apêndice A, são 

brevemente descritos os algoritmos de otimização. 
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2 Geração de Dados de Teste 

 

Dado um programa de entrada, a geração de dados de teste consiste em 

gerar dados que satisfaçam um critério previamente definido. A qualidade dos dados 

de testes gerados é avaliada por uma função de avaliação descrita no Capítulo 3, 

que define o objetivo da busca. 

Tradicionalmente, o objetivo do problema é maximizar a cobertura do código 

cobrindo a maior parte do programa sob teste com o menor número de casos de 

teste possível, sendo representado da seguinte forma: T é um conjunto de teste e �� 
é um caso de teste. Sendo |T| = n, T = {��, ��, … , ��}, um caso de teste é uma 

sequência de entradas t =		
�, 
�, … , 
��	de tamanho �. O tamanho do conjunto de 

caso de teste é calculado pela soma dos tamanhos dos casos de teste, isto é: 

tamanho(T) = ∑ ��∈�  (FRASER E ARCURI, 2011a). Korel (1990) definiu o problema 

de geração de dados de teste como o processo de gerar uma entrada x ∈ D, sendo 

D um domínio para um programa em que um conjunto de caminhos P deve ser 

percorrido. 

O problema de geração de dados de teste equivale ao problema de cobertura 

de conjuntos (YOO e HARMAN, 2010). Uma vez que o problema de cobertura de 

conjuntos pertence à classe NP-difícil (GAREY E JOHNSON, 1979), o problema de 

geração de dados de teste também pertence à mesma classe. 

A geração de dados de teste pode ser feita de três maneiras: manual 

(SCHULTZ et al., 1992), semiautomática (PAVLOV E FRASER, 2012) e automática 

(TRACEY et al., 2000). Este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão dos 

trabalhos em que os dados de teste são gerados de forma automática. Três 

abordagens populares para a geração automática de dados de teste são: Teste 

aleatório (PACHECO et al., 2007), Execução Simbólica Dinâmica (SEN et al., 2005) 

e Testes baseados em Busca (MCMINN, 2004). O Teste Aleatório gera dados de 

entrada aleatórios para um determinado programa sob teste. A Execução Simbólica 

Dinâmica (Dynamic Symbolic Execution – DSE) combina execução simbólica e 

concreta. A execução concreta conduz à exploração simbólica de um programa, e os 



23 

 

valores de tempo de execução podem ser usados para simplificar as restrições de 

caminhos produzidos pela execução simbólica para torná-los mais adequados para 

a resolução de restrição. Os testes baseados em busca utilizam métodos de 

otimização para gerar dados de entrada para um programa sob teste. Os métodos 

mais comuns são as meta-heurísticas, que reformulam o problema de geração de 

dados de teste como sendo um problema de otimização. Esta abordagem é o foco 

deste trabalho. O Teste de Software tem basicamente duas classificações: Teste 

Estrutural e Teste Funcional. Neste trabalho, descreveremos apenas sobre o Teste 

Estrutural, pois é neste tipo de teste que são aplicados os algoritmos de busca para 

o problema de geração de dados de teste. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma. Na seção 2.1, é descrito o 

Teste Estrutural. As ferramentas utilizadas no problema de geração de dados de 

teste são descritas na seção 2.2 e, na seção 2.3, as técnicas de teste. 

 

2.1  Teste Estrutural 

 

O Teste Estrutural, também chamado de Caixa Branca, é executado 

diretamente no código fonte. Sendo assim, os dados de entrada precisam ser 

previamente determinados para que seja analisada a lógica do software (MYERS, 

2004). 

Esta técnica determina a adequação do conjunto de testes, considerando a 

estrutura do código. Normalmente, esta técnica considera certas construções e 

mede a proporção dessas construções, no código fonte, que são executadas 

durante o teste. Esta proporção é chamada de “cobertura”. Dada uma construção 

que está sendo considerada, é normal insistir na cobertura completa, ou seja, todas 

essas construções (viáveis) são executadas durante o teste.  

 O Teste Estrutural pode ser representado por um Grafo de Controle de 

Fluxo (GCF), que mostra a lógica do código fonte. Pressman (2005) explica que para 

a construção do GCF existem representações simbólicas para os controles lógicos 

do software. Um exemplo de GCF é mostrado na Figura 3. Cada nó representa uma 
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ou várias linhas do código fonte, e cada arco representa uma transição onde é 

possível mais de uma alternativa. Alshraideh et al. (2011) explicam que um GCF de 

um programa é um grafo direcionado G = (N, E, s, e), em que ‘N’ é um conjunto de 

nós, ‘E’ é um conjunto de arestas ‘s’ e ‘e’ são nós de entrada e saída, únicos, para o 

grafo. Cada nó n	∈ N corresponde a uma declaração no programa e cada aresta e 

=	��� , ��� ∈ E representa uma transferência de controle do nó �� para nó	��. Os nós 

que correspondem às declarações de decisão, como, por exemplo, uma declaração 

“se” ou “enquanto”, são referidos como nós de ramificação. Na Figura 3, os nós 1, 2 

e 3 são nós de ramificação. As arestas de saída, a partir desses nós, são referidas 

como ramos. Quando a condição no nó de ramificação for verdadeira, o ramo 

conhecido como “ramo verdadeiro” será executado, caso contrário, o ramo 

conhecido como “ramo falso” será executado. O predicado ramo determina se um 

ramo foi alcançado. Na Figura 3, o predicado ramo da ramificação do ramo 

verdadeiro no nó 1 é � ≥ �. Logo, o predicado ramo falso é � < �. Um caminho P no 

GCF é uma sequência P = (��, ��, … , ��), tal que para todo i, 1 ≤ � ≤  , (��, ��!�) ∈ 

E. O caminho é dito viável se existir uma entrada para o programa tal que o caminho 

é percorrido, caso contrário, o caminho é inviável.  

O controle de dependência é utilizado para descrever a dependência da 

execução de um nó no resultado, em nós de ramificações anteriores. Por exemplo, 

em um programa que tenha uma declaração “se”, serão gerados dois nós (i e j). O 

nó i, que contém o “se”, terá duas saídas: uma para o nó j, dependente do controle 

do nó i, se uma saída deste nó sempre resultar na execução do nó j, enquanto a 

outra saída não irá resultar na execução do nó j. Na Figura 3, o nó 2 é dependente 

do controle do nó 1, e o nó 3 é dependente do controle do nó 2. O nó 3 não é 

controlado diretamente pelo nó 1, no entanto, o nó 3 é temporariamente dependente 

de controle do nó 1. Em programas estruturados, o controle de dependência é obtido 

da estrutura de aninhamento do programa. 
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Figura 3: Exemplo de um programa simples e o GCF correspondente 

Fonte: Alshraideh et al. (2011) 
 

O Teste Estrutural mede, portanto, a cobertura atingida dada certa entrada 

de dados. O objetivo é maximizar o tipo de cobertura considerada. Uma 

desvantagem deste tipo de teste citada por Lewis e Veerapilai (2001) é que, por se 

tratar  de uma atividade focada apenas em certificar se o código faz  corretamente o 

que foi programado para fazer, não é possível identificar se ele atende aos 

requisitos/especificações previamente definidos pelo cliente. 

Clarke et al. (2003) apontam três formas de cobertura que se baseiam em 

um GCF, que são: 

• Cobertura de declaração: A proporção das declarações de programas 

acessíveis que são cobertos durante os testes. 

• Cobertura ramo: A proporção dos ramos viáveis que são cobertos durante os 

testes. 

• Cobertura caminho: A proporção dos caminhos viáveis, através do GFC, que 

são cobertos durante o teste. 
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2.2  Ferramentas 

 

Esta seção revisa as ferramentas mais importantes na geração de dados de 

teste. Estas ferramentas são: CUTE (SEN et al., 2005), AUSTIN (LAKHOTIA et al., 

2010b) e EVOSUITE (FRASER E ARCURI, 2011a). Embora a ferramenta CUTE 

utilize a execução simbólica dinâmica como estrutura base para a geração dos 

dados de teste, esta ferramenta será descrita na seção 2.2.1, uma vez que foi alvo 

de comparação com outras ferramentas que utilizam os testes tendo por base a 

busca para gerar dados de teste. 

 

2.2.1  Concolic Unit Testing Engine (CUTE) 

 

É uma ferramenta que aplica um método de representação e 

acompanhamento das restrições que captam o comportamento de uma execução 

simbólica de uma unidade com gráficos de memória como entrada. As unidades são 

conjuntos de funções que foram decompostos pelo teste de unidade (testa a menor 

unidade de um programa) (SEN et al., 2005). 

Uma parte dessas unidades pode ser testada pela geração de dados de 

entrada para uma única função de entrada. A função de entrada pode conter 

argumentos de ponteiro, caso em que as entradas são gráficos de memória. 

A ferramenta baseia-se na combinação de execução simbólica e concreta, 

com o objetivo de gerar entradas de teste que exploraram todos os caminhos 

possíveis. Para a exploração desses caminhos, primeiramente CUTE instrumenta3 o 

programa sob teste, em seguida, constrói um mapa de entrada lógica ", que 

representa um gráfico de memória de forma simbólica e executa repetidamente o 

código instrumentado, dando os passos abaixo: 

                                                           
3 A instrumentação do código define quais partes do programa serão testadas. 
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I. CUTE usa L para gerar um gráfico de memória de entrada concreta 

para o programa e dois estados simbólicos, uma para valores de ponteiro e o outro 

para valores primitivos; 

II. O código é executado no gráfico de entrada concreto, coletando as 

restrições (em termos de valores simbólicos no estado simbólico) que caracterizam o 

conjunto de entradas que levaria ao mesmo caminho de execução do caminho de 

execução atual. 

III. As restrições coletadas são negadas e resolvem o sistema de restrição 

resultante para obter um novo mapa de entradas lógicas L', semelhante a	", porém, 

provavelmente, conduzirá a execução através de um caminho diferente. Em 

seguida,	" = "′ repete o processo. 

CUTE foi comparada com a ferramenta AUSTIN (seção 2.2.2) por Lakhotia 

et al. (2010a), e um estudo empírico dessas ferramentas para a Geração de Dados 

de Teste estrutural foi feito em cinco aplicações de código aberto (libogg, plot2d, 

time, vi e zile), totalizando 169.161 linhas de código. Os resultados mostraram que 

apenas em uma aplicação AUSTIN foi gerada uma cobertura de 77%, enquanto nas 

demais aplicações, ambas as ferramentas não conseguiram superar 50% da 

cobertura ramo. 

 

2.2.2  AUgmented Search-based TestING (AUSTIN) 

 

É uma ferramenta de geração de dados de teste que utiliza dois métodos 

para investigação: Testes Baseados em Busca e a Execução Simbólica Dinâmica. 

AUSTIN utiliza uma variante do Método de Variáveis Alternada (MVA) que auxilia na 

adaptação da ferramenta de acordo com as variáveis de entrada, isto é, variáveis do 

tipo ponto flutuante e inteiras. Assim como a CUTE, AUSTIN é uma ferramenta de 

teste de unidade, ou seja, considera uma unidade como uma função sob teste. 

AUSTIN tem como objetivo atingir a cobertura ramo do programa sob teste, 

sendo calculado o caminho percorrido até o ramo alvo. A função de avaliação 
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utilizada para orientar a busca utiliza duas métricas: Nível de Aproximação e 

Distância Ramo (ambas serão discutidas no Capítulo 3). O Algoritmo 1 descreve os 

passos da ferramenta com o Método de Variável Alternada. 

Algoritmo 1: Descrição em alto nível do AUSTIN-MVA 

 
soluçãoAtual = aleatório 
melhorSolução = soluçãoAtual 
fazerReinicioLocal = verdadeiro 
enquanto o critério de parada não for atingido faça 
   se resolver a restrição de ponteiro então 
      se resolvePC(soluçãoAtual) = nulo então 
         soluçãoAtual = aleatório 
      fim se 
   senão se ótimo local está preso então 
      se fazerReinícoLocal então 
         para i = 0 até o tamanho da soluçãoAtual faça 
            reinícioLocal(soluçãoAtual[i]) 
         fim para 
         fazerReinícioLocal = falso 
      senão 
         soluçãoAtual = aleatório 
         fazerReinícioLocal = verdadeiro 
      fim se 
   senão 
      melhoria = movimentosExploratórios(soluçãoAtual) 
      reinícioExploração = falso 
      enquanto melhoria faça 
         melhorSolução = soluçãoAtual 
         se o critério de parada for atingido então 
            retorne melhorSolução 
         fim se 
         melhoria = movimentoPadrão(soluçãoAtual) 

 
 

A ferramenta foi testada por Lakhotia et al. (2013), que utilizaram três 

algoritmos: Busca Aleatória, Busca Local e o MVA. A Busca Aleatória gera valores 

de entrada aleatórios e avalia a cobertura ramo alcançado pela instrumentação do 

código. O Busca Local é baseado no MVA, que constrói um vetor para as entradas 

do tipo aritmética (inteiros e ponto flutuante), na função a ser testada, e inicializa 

esse vetor com valores aleatórios. Movimentos exploratórios são feitos para alterar 

essas entradas. 
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2.2.3  EVOSUITE 

 

EVOSUITE4 é ferramenta de geração de dados de teste desenvolvida por 

Fraser e Arcuri (2011a), com o objetivo de otimizar todo um conjunto de testes de 

uma só vez, que visa a satisfazer um critério de cobertura, logo, a abordagem se 

resume em como satisfazer o critério de cobertura escolhido (exemplo, cobertura 

ramo), com o menor conjunto possível de testes. 

A base desta ferramenta é o Algoritmo Genético, que é utilizado como 

algoritmo de busca e aplicado em uma população de um conjunto de testes para 

evoluir esse conjunto e otimizar o critério de cobertura escolhido. A solução do 

problema é representada por um conjunto de testes T de casos de teste t(, dado que 

|T| = n, temos que T = {��, ��, … , ��}. No cenário de Teste de unidade, um caso de 

teste t é essencialmente um programa sob teste. Um caso de teste é uma sequência 

de entradas t =	〈
�, 
�, … , 
�〉 de tamanho l. O tamanho do conjunto de teste é definido 

como a soma dos tamanhos de seus casos de testes, isto é, tamanho(T) = ∑ ��	∈� . A 

função de avaliação utilizada pela ferramenta é a Distância Ramo (descrita na seção 

3.1.). 

O Algoritmo 2 descreve o Algoritmo Genético utilizado no EVOSUITE. Ele se 

inicia com uma população aleatória, e a evolução é feita até que seja encontrada 

uma solução que cumpra o critério de cobertura, ou os recursos alocados (exemplo, 

tempo ou número de avaliações) sejam esgotados. Em cada iteração da evolução, 

uma nova geração é criada e inicializada com os melhores indivíduos da última 

geração (elitismo). Em seguida, a nova geração é preenchida com os indivíduos 

produzidos pela seleção da classificação (Linha 5), cruzamento (Linha 7) e mutação 

(Linha 10). Ou a prole ou os pais serão adicionados à nova geração, isso irá 

depender da fitness e do tamanho da restrição.  

A Figura 4 ilustra os principais passos da ferramenta. Primeiro gera-se 

aleatoriamente um conjunto de testes. Para evoluir esse conjunto de testes, é 

aplicado um Algoritmo Genético, que maximiza o critério de cobertura ramo. Ao final, 

o melhor conjunto de testes resultante é dado como saída.  
                                                           
4 Disponível em: http://www.evosuite.org/downloads/ 
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Algoritmo 2: Algoritmo Genético aplicado no EVOSUITE 

 
população_atual ← população gerada aleatória 
 repita 
 - ← elite da população_atual 
 enquanto |-| /	|população_atual| faça 
    0�, 0� ← selecione dois pais com seleção de classificação 
    se probabilidade de cruzamento então 
        1�, 1� ← cruzamento 0�, 0� 
    senão 
        1�, 1� ← 0�, 0� 
    mutar 1�e 1�  
     23 = min��7���çã:(0�), �7���çã:(0�)� 
     2; = min	(�7���çã:(1�), �7���çã:(1�)) 
     3 = �� ��<:(0�) = �� ��<:(0�) 
     ; = �� ��<:(1�) = �� ��<:(1�) 
     >? = melhor indivíduo da população_atual 
     se 2; < 23˅	(2; = 23	˄	; ≤ 3) então 
        para 1 em B1�, 1�C faça 
           se �� ��<:(1) ≤ 2	E	�� ��<:(>?) então 
               - ← - ∪ B1C 
           senão 
               - ← - ∪ B0�	:G	0�C 
     senão 
        - ← - ∪ B0�, 0�C 
   população_atual ← - 

   até que a solução seja encontrada ou o máximo de recursos seja utilizado 
 

 

Figura 4: Processo EVOSUITE 

Fonte: Fraser e Arcuri (2011a) 

 

O desempenho da ferramenta é avaliado em vários trabalhos, entre os 

quais, destacam-se aqueles de Fraser et al. (2013a),  Vivanti et al.(2013), Fraser et 

al.(2013b), Fraser e Arcuri (2013), Pavlov e Fraser (2012), Fraser e Arcuri (2012a), 

Fraser e Arcuri (2012b) e Arcuri e Fraser(2011). Em todos os trabalhos, a ferramenta 

obteve resultados significativos. 
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2.3  Técnicas de Teste 

 

Nesta seção, são descritas algumas técnicas utilizadas para problema da 

geração de dados de teste. 

 

2.3.1  Caminhos viáveis na máquina de estado 

 

Uma Máquina de Estado Finita Estendida (EFSM) é formada por uma 6-upla 

(S, SIV, I, O, T) em que S é um conjunto não vazio de estados lógicos; 
I ∈ S é o 

estado inicial; V é o conjunto finito de variáveis internas; I e O são conjuntos de 

interações de entrada e saída, respectivamente; e T é o conjunto finito de transições. 

Uma transição t ∈ T é representada por uma 5-upla (
J,	��K, L, :K, 
M)	 em que 
J	e 
M 
representam o estado inicial e o estado final de t; inp é a entrada, inp ∈ I ∪ {Nil}, inp 

pode ter parâmetros de entrada associados; g é uma restrição que pode ter valor Nil 

ou então é representada como um conjunto de expressões lógicas dadas em termos 

das variáveis em V parâmetros do ponto de interação de entrada e algumas 

constantes; e op é um bloco de cálculo que consiste em atribuições e declarações 

de saída. 

Lefticaru e Ipate (2012) definem um caminho viável como um caminho para 

o qual existem valores para os parâmetros de entrada que satisfaçam todas as 

restrições e acionem todas as transições do caminho fornecido. Eles utilizam o 

Algoritmo Genético, descrito no Capítulo 4, para guiar a busca, em que um indivíduo 

(ou cromossomo) é uma lista de valores de entrada, correspondendo a todos os 

parâmetros dos caminhos de transições. 
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2.3.2  Teste com restrições OCL 

 

OCL é uma linguagem padrão amplamente aceita para restrições de escrita 

em modelos UML. OCL é baseada na lógica de primeira ordem e é uma linguagem 

altamente expressiva que permite que os modeladores escrevam as restrições em 

vários níveis de abstração e para vários tipos de modelos. Ela pode ser usada para 

escrever classes, invariantes de estados, guardas em máquinas de estado, 

restrições em diagramas de sequência e pré e pós condições de operadores. 

O trabalho de Ali et al. (2011) é o primeiro que visa à geração de dados de 

teste com base nas restrições OCL fornecidas pelos modeladores de estado e 

diagramas de classe UML. Estes diagramas podem ser desenvolvidos para modelos 

de ambiente ou modelos de sistema, e o modelador deve ser autorizado a utilizar o 

conjunto completo do padrão de notações OCL 2.2. O principal objetivo dos autores 

é fornecer entradas para os quais as restrições sejam satisfeitas e não apenas 

verificadas. Com isto, os autores propõem um conjunto de heurísticas baseadas em 

busca nas restrições OCL para guiar a geração de dados de teste e automatizar o 

teste baseado em modelos em aplicações industriais.  

Estas heurísticas são usadas para desenvolver um solucionador OCL, neste 

caso particular, Algoritmo Genético e Estratégia Evolucionária (descritos no 

Apêndice A). A Busca Aleatória foi introduzida apenas para fins de comparação com 

os outros dois algoritmos. São feitas análises empíricas em um sistema industrial de 

videoconferência para avaliar a viabilidade da abordagem.  

 

2.3.3  Graphical User Interface (GUI) 

 

A geração de testes automatizados para GUIs deriva de modelos de gráficos 

que se aproximam de todas as sequências possíveis de eventos que podem ser 

executadas na GUI e, em seguida, utilizam os grafos para gerar casos de testes 

(sequências de eventos), que atingem uma meta de cobertura especificada. Uma 
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vez que esses modelos são apenas de aproximação, esses casos de teste podem 

sofrer problemas de inviabilidade, e alguns eventos podem não estar disponíveis 

para a execução fazendo com que o caso de teste termine prematuramente. 

Huang et al. (2010) utilizam o Grafo de Fluxo de Evento (GFE) para gerar 

todas as sequências possíveis que podem ser executadas em uma GUI. O GFE é 

um grafo orientado com nós (um nó para cada evento GUI) e arestas que 

representam a relação entre esses eventos. O GFE é representado com um 

conjunto de N nós que representam eventos na GUI e um conjunto E de pares 

ordenados (eO, eP), em que QRS, RTU	⊆	N e representam as arestas direcionadas no 

GFE; QeO, ePU	∈	 E se RT segue RS. Os autores utilizam o Algoritmo Genético para 

evoluir novos casos de teste que aumentam a cobertura do conjunto de teste, 

evitando sequências inviáveis. O Algoritmo Genético é comparado com um algoritmo 

Aleatório, utilizando um conjunto de programas sintéticos, em que o primeiro 

algoritmo superou o segundo, sendo capaz de gerar casos de testes viáveis, 

aumentando a cobertura. 

Bauersfeld et al. (2011a; 2011b) propõem uma nova abordagem para a 

geração de sequências de entrada para GUI baseado no Algoritmo de Colônia de 

Formigas. A diferença entre esses trabalhos é que, no primeiro, o autor adota a 

métrica de Chamada Máxima de Árvore (CMA) para buscar os casos de testes 

sensíveis a falhas. No segundo trabalho, os autores utilizam a métrica de Chamadas 

Máxima de Pilhas (CMP).  

 

2.3.4  Fitness Evaluation Program (FEP) 

 

Lee et al.(2011) propõem o FEP como atividade para geração de dados de 

teste. FEP é uma abstração de um SUT5 para calcular de forma eficiente a 

adequação dos dados de teste. O tempo de geração dos dados de teste pode ser 

reduzido consideravelmente usando FEP em vez de SUT, já que o tamanho do 

conjunto dos dados de teste do FEP é menor do que os do SUT. Um FEP é gerado 
                                                           
5 SUT (Software Under Test), isto é, o software que está sendo testado no momento. 
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por uma restrição de caminho de um SUT. Para obter esta restrição de caminho, um 

GCF é estendido para uma Árvore de Caminho (Path Tree) e, em seguida, esta 

árvore é transformada em uma Árvore de Caminho Simbólico (Symbolic Path Tree). 

A Figura 5 mostra as etapas para construção da restrição de caminho. Na 

primeira etapa, o GCF é uma árvore que tem quatro caminhos viáveis. Na segunda 

etapa, é gerada uma Árvore de Caminho para lidar com cada caminho do SUT e, em 

seguida, na terceira etapa, temos a Árvore de Caminho Simbólico, que foi gerada 

pela Árvore de Caminho, onde são substituídas suas variáveis pelas variáveis de 

entrada do SUT.  

 

 

Figura 5: Etapas para a construção da restrição de caminhos 

Fonte: Lee et al. (2011) 
 

 

Podemos observar que, na Figura, 5 a variável y é substituída pela variável 

x. Através dessas etapas, uma restrição de caminho é constituída nas variáveis de 

entrada geradas. A Tabela 1 mostra as quatro restrições de caminhos, tendo como 

referência a SUT da Figura 5. 
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Tabela 1: Restrições de caminho para o exemplo anterior 

Nó Caminho Restrição de caminho 
1 1-2-5-7 (2 ∗ E < 10)	&&	(E = 2 ∗ E ≥ 27) 
2 1-2-5-6-7 (2 ∗ E < 10)	&&	(E = 2 ∗ E < 27) 
3 1-2-3-4-5-6-7 (2 ∗ E ≥ 10)	&&	(E = 1 = 2 ∗ E = 10 < 27) 
4 1-2-3-4-5-7 (2 ∗ E ≥ 10)	&&	(E = 1 = 2 ∗ E = 10 ≥ 27) 

 
Fonte: Lee et al. (2011) 

 

Os autores desenvolveram uma ferramenta denominada ConGA, baseada 

no Algoritmo Genético, que constrói automaticamente o FEP a partir de um 

determinado programa sob teste. Para avaliar a viabilidade da ferramenta, foram 

feitos experimentos com dois programas simples (Triangle3 e Triangle4), que 

compararam a eficácia do método proposto com a eficácia do método convencional. 

Os resultados mostraram que, para ambos os programas, o método 

proposto superou o método convencional. No Triangle 3, o método proposto atingiu 

uma cobertura de 90%, em aproximadamente, 190 segundos, enquanto o método 

convencional atingiu esse mesmo percentual, porém foram necessários 310 

segundos, gerando uma diferença de 120 segundos. No Triangle 4, o método 

proposto ultrapassou o percentual de 90% de cobertura em 350 segundos, enquanto   

o método convencional não atingiu sequer 80% da cobertura. 

 

2.3.5  Ajuste de parâmetros 

 

O ajuste de parâmetros é um problema abordado por Arcuri e Fraser (2011), 

que investigaram cinco parâmetros no domínio de geração de dados de teste para 

software orientado a objetos, usando a ferramenta EVOSUITE. O primeiro parâmetro 

diz respeito à taxa de cruzamento que especifica a probabilidade com a qual os 

indivíduos são cruzados. 

O segundo parâmetro é o tamanho da população que determina quantos 

indivíduos são gerados na população inicial. O tamanho da população é fixo durante 

toda a evolução. 
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O terceiro parâmetro é a taxa de elitismo. O elitismo é responsável por 

selecionar os melhores indivíduos de uma população para sobreviver 

automaticamente. A taxa de elitismo é uma porcentagem que indica a quantidade da 

população que irá sobreviver, ou seja, o número de indivíduos que serão copiados 

para a próxima geração. 

O quarto parâmetro é o mecanismo de seleção que descreve o algoritmo 

utilizado para selecionar os indivíduos da população atual para a reprodução. Essas 

seleções são de três tipos: roleta, torneio e escalonamento. Na primeira, cada 

indivíduo é selecionado com uma probabilidade proporcional à sua aptidão. No 

torneio, um número de indivíduos é selecionado uniformemente na população atual, 

e aquela com o melhor valor de fitness é escolhida para a reprodução. Por último, 

vem o escalonamento, que é uma classificação dos indivíduos de acordo com a sua 

aptidão. 

Por último, no quinto parâmetro, avalia-se se deve ou não aplicar a 

verificação de substituição do pai. Sendo assim, quando duas proles evoluem 

através do cruzamento e da mutação, a verificação vai ao encontro dos pais, 

significando que a prole sobrevive apenas se pelo menos um dos dois descendentes 

tem aptidão melhor do que seus pais. Se este não for o caso, os pais são utilizados 

na próxima geração, em vez dos descendentes. 

Apesar de a ferramenta EVOSUITE ter vários parâmetros de configuração, 

os autores optaram pelos parâmetros acima, por serem comuns ao Algoritmo 

Genético, evitando, assim, os parâmetros específicos da ferramenta. Sendo assim, 

um grande estudo empírico, fazendo todas as infinitas combinações possíveis dos 

parâmetros selecionados que mostram claramente que as definições de parâmetros 

arbitrárias, pode levar a um desempenho subótimo da pesquisa. 

 

2.3.6  Exceções de Ponteiro Nulo (NPE) 

 

Exceções de Ponteiro Nulo (Null Pointer Exceptions) são uma das principais 

causas de erros em sistemas de software, problema abordado por Romano et al. 
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(2011), que propõem uma abordagem de geração de dados de teste baseada em 

pesquisa que visa a identificar automaticamente uma NPE. Essa abordagem é 

dividida em duas etapas. 

O gerador de dados de teste proposto consiste em quatro blocos de 

construção: um analisador de programa, um seletor de caminho, um instrumentador 

de programa e um gerador de dados de teste. Parte dessa metodologia de ensaio é 

feita manualmente e consiste na definição adequada dos limites do programa sob 

teste e na identificação da variável a ser analisada. No processo de teste, cada 

variável é testada por vez, com o objetivo de identificar o tipo de NPE que essa 

variável pode causar. A Figura 6 mostra uma visão da geração da metodologia 

proposta. 

 

Figura 6: Visão geral da abordagem proposta por Romano et al. (2011) 

Fonte: Romano et al. (2011). 

 

A primeira etapa consiste na construção interprocedimental do GCF do SUT 

através do bloco analisador de programas. Através do GCF, o bloco responsável 

pela seleção do caminho identifica o conjunto de caminhos-nulos, ou seja, caminhos 

que podem excluir a referência de um valor nulo e que, portanto, podem causar uma 

NPE. Após a identificação dos caminhos-nulos, o objetivo do processo de geração 

de dados de teste é o seguinte: dados um programa P e um caminho-nulo u, gerar 

um conjunto de valores de parâmetros de entrada E tal que u seja percorrido. 

A segunda etapa é a geração de dados de teste, que é feita utilizando um 

Algoritmo Genético, porém, antes da sua execução, o programa será devidamente 
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instrumentado para permitir que o algoritmo verifique quão longe estas entradas 

estão de atingir a execução da instrução alvo. 

O experimento foi feito em 27 casos com base em seis aplicativos de código 

aberto Java, no qual   foram introduzidos artificialmente NPEs. O Algoritmo Genético 

foi comparado com o algoritmo de Busca Local, tendo os resultados mostrado que, 

dos 27 casos, o Busca Local falhou em 21, ou seja, não foi capaz de encontrar 

qualquer NPE dentro do número de avaliações definidas para o algoritmo. Sendo 

assim, a abordagem mostrou-se bastante eficiente. 
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3 Funções de Avaliação 

 

As heurísticas são utilizadas para definir a função de avaliação de um 

problema e avaliar a adequação de um caso de teste. Um caso de teste é dito “bom” 

quando ele fica “mais próximo” possível para executar a ramificação alvo. A seguir, 

são descritas as heurísticas encontradas na literatura na geração de dados de teste.  

 

3.1  Nível de Aproximação de Distância Ramo 

 

Essas heurísticas foram propostas por Wegener et al. (2001) e McMinn 

(2004)  e têm sido amplamente utilizadas como função de avaliação por Fraser et 

al.(2013a), Gross et al.(2012), Jin et al.(2011), entre outros. 

O Nível de aproximação é usado para orientar a busca ao ramo alvo, 

determinado como o número mínimo de arestas no grafo de controle de 

dependências, entre o ramo alvo e o fluxo de controle representado pelo caso de 

teste (FRASER E ARCURI, 2011b). 

A Distância Ramo é usada para orientar a busca dos dados de entrada e 

resolver as restrições nos predicados lógicos dos ramos. Sendo assim, a distância 

ramo para qualquer execução de um predicado pode ser calculada pela aplicação 

recursiva de um conjunto de regras definido por McMinn (2004). 

Desse modo, para um determinado conjunto de teste T, o valor de avaliação 

é calculado pela execução de todos os testes � ∈ > e mantém o controle do conjunto 

de métodos executados [� bem como a distância ramo mínima \���(�, >) para cada 

ramo alvo � ∈ ] (FRASER E ARCURI, 2011b). 

A função de avaliação estima quão perto um conjunto de teste pode cobrir 

todos os ramos de um programa, por isso, é importante considerar que cada 

predicado deve ser executado ao menos duas vezes para que cada ramo seja 



40 

 

atingido. Logo, o cálculo da distância ramo \(�, >) para o ramo b no conjunto de 

teste > é definido por Fraser e Arcuri (2011b) da seguinte forma: 

 

\(�, >) = 	_0																										
R	:	`� :	2:�	a:�R`�:							7�\���(�, >)�	
R	:	K`R\�a��:	��7R`	
�\:	RERaG��\:	KR:	 R�:
	\G�
	7RbR
	1																								\R	:G�`:	 :\:																				 			(1) 
 

Para evitar que ramos individuais dominem a busca, cada ramo é 

normalizado no intervalo [0,1], usando a função de normalização 	v(x) = 	 x (x =	1)⁄ , 

sugerida por Arcuri (2010), resultando na seguinte função de aptidão: 

 

2���R

(>) =	 |[|−	 |[>|=	g \(�h, >)�h	∈] 			(2) 
 

 

Em que M é o conjunto de métodos e [� é o conjunto de métodos que são 

executados pelo conjunto de teste T. 

A função de fitness completa, para o caso de teste t, e o ramo alvo coberto c 
são, portanto, definidos por Fraser e Arcuri (2011a) da seguinte forma: 

 2���R

(�, a) = 	�í7R	\R	�K`:E� �çã:�,l = 	�:` ��b�çã:�\�
���a��	`� :�,l�				(3) 
 

3.2  Distância Caminho e Nível de Aproximação 

Baars et al. (2011), definem duas novas heurísticas baseada nas heurísticas 

da seção 3.1, sendo chamadas pelos autores de Distância Caminho e Nível de 

Aproximação e definidas da seguinte forma: 

“A quantification of the (partial or complete) path condition, given by 
the sum of the branch distances computed for the conditions appearing 
as non-destroyed in the path condition for the approximated path 
expression. It is zero when all conjuncts in the path condition evaluate 
to true.” 
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“Uma quantificação da condição do caminho (parcial ou total), dado 

pela soma das distâncias ramo calculadas para as condições que 

aparecem como não destruídos na condição de caminho para a 

expressão aproximado. É zero quando todas as conjunções da 

condição caminho forem avaliadas como verdade.” (BAARS et al., 

2011). 

Na Figura 7, verificamos um exemplo de um código em C com o respectivo 

grafo de controle de fluxo. Supondo que uma entrada siga o ramo falso no nó (1) e 

que o alvo seja ramo verdadeiro do nó (3), o cálculo das distâncias é iniciado por 

uma expressão de caminho (arestas a, b e c), que representa todos os caminhos do 

nó (1) para o alvo. Em seguida, a expressão caminho será executada 

simbolicamente para obter um conjunto de condições de caminhos (parciais). Neste 

exemplo, o conjunto será denotado de forma simples, pois, só há um caminho do nó 

1 para o nó 3. 

 

Figura 7: Exemplo de um código C usado para demonstrar a função de avaliação usado em SBST 

Fonte: Baars et al. (2011) 
 

Nem sempre será possível executar simbolicamente uma expressão de 

caminho, sendo assim, a segunda métrica é definida. 

“The approximation level along a path is the number of conditions that 
are dropped from the path condition since they involve variables 
defined inside loops that are used in the condition.” 

 
“O nível de aproximação ao longo de um caminho é o número de 
condições que são descartados da condição caminho uma vez que 
envolvem as variáveis definidas dentro dos loops que são usados na 
condição.” (Baars et al., 2011) 

O Nível de Aproximação é definido como o número de condições que não 

podem ser adicionadas a uma condição de caminho, não sendo, portanto, 

consideradas na distância caminho.  
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Por exemplo, uma condição que usa variáveis cuja definição provém de uma 

declaração dentro de um loop será descartada. Isso ocorre porque, em geral, não é 

possível saber quantas vezes um ciclo é executado, assim também não se sabe o 

valor final das variáveis definidas em um loop. Outras fontes de incerteza podem 

incluir variáveis definidas através de chamadas de sistema para o qual não se tem 

acesso. 

A normalização aproximada da expressão do caminho p' tem a forma Bp�, p�, … , poC, e a função de avaliação R22 para um nó � é definida da seguinte 

forma: 

R22� =  ��B22�, 22�, … , 22pC						(4) 
 

Em que 22�, 22�, … , 22p	são as funções de avaliação para os caminhos 

atômicos em p', cada um sendo computado como a soma do nível de aproximação e 

distância caminho: 

 22� = �í7R	�K`:E� �çã: =	\�
�â�a��	a� ��<:(st)		(5) 
 

3.3  Distância Temporal 

 

Para os testes baseados em modelos, além das heurísticas citadas na seção 

3.1., Iqbal et al. (2012) introduziram um novo conceito de normalização, denominado 

de Distância Temporal. 

Os autores propõem a minimização da função f, que avalia heuristicamente 

a que distância um caso de teste está para atingir um estado de erro – atua como 

um oráculo dos casos de teste, isto é, um caso de teste é bem-sucedido no 

desencadeamento de uma falha no SETR (Sistemas Embarcados em Tempo Real) 

se um estado de erro no ambiente for atingido durante o teste. Sendo assim, se um 

caso de teste com dados de teste m é executado e um estado de erro do modelo de 

ambiente é alcançado, então f(m) = 0 A Distância Tempo (T) será calculada quando 

houver transições de tempo de espera nos modelos de ambiente. Como a Distância 
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Tempo é menos importante do que o Nível de aproximação, ela deve ser 

normalizada.  A função de avaliação ao final é definida da seguinte forma: 

 

2( ) = 	 ��M w(xM( ) = 	�:`�>M( )� = 	�:`�]M( )�y				(6)  
 

Em que e representa um erro de estado, A| representa o Nível de 

Aproximação (definida por Wegener et al., 2001), A| representa a Distância Tempo e B| representa a Distância Ramo. 	nor(	) é a função de normalização. A função f(m) 
leva apenas o valor mínimo sobre todos os estados de erros, representado por min|. 

 

3.4  Distância Necessidade 

 

Frazer e Zeller (2012) baseiam-se na definição de Bottaci (2001) sobre o uso 

da heurística Distância Necessidade (ou Condição de Necessidade) que é a 

condição de um objeto mutado, ou alguma expressão que contenha este objeto, 

deve ser satisfeita para que o mutante seja morto.  

A Condição de Necessidade é definida para diferentes operadores de 

mutação para estimar a distância de uma execução da mutação que infecta o 

estado. Para determinar esses valores, o caso de teste deve ser executado uma vez 

sobre o software não modificado. Se a mutação for executada, então o Nível de 

Aproximação e a Distância Ramo são iguais à zero, enquanto a Distância 

Necessidade é zero somente se ocorrer uma infecção de estado. 

A função será descrita pela soma do Nível de Aproximação (Wegener et al., 

2001) e a normalização das Distâncias Ramo (McMinn, 2004) e Distância 

Necessidade. A normalização da Distância Ramo está descrita na seção 3.1. A 

Distância Necessidade é normalizada na equação 7, e o cálculo final da distância 

pode ser visto na equação 8. 

 

�:`(E) =	 �									1							1	 G����R	�ã:	é	RERaG��\:EE = 1 				1	 G����R	é	RERaG��\: 															(7) 
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 ��(�) 	= ��7R	\R	��:`\�LR = �:`(\�
�â�a��	`� :) = �:`(\�
�â�a��	�RaR

�\�\R)					(8) 
 

Em que  D� é a Distância da mutação e t é um caso de teste. 
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4 Técnicas de Otimização na Geração de Dados de Teste 

 

Neste capítulo, serão descritos 57 artigos com suas principais 

características, divididos em duas seções. Na seção 4.1, serão apresentados os 

artigos com modelagem mono-objetivo e na seção 4.2, os artigos com modelagem 

multiobjetivo. A apresentação é feita em ordem cronológica. 

 

4.1 Mono-objetivo 

 

Srivastava et al. (2009) propuseram a geração de dados de teste para 

caminhos viáveis [o caminho é dito viável se existir alguma entrada que faça com 

que o caminho seja percorrido (JASPER et al., 1994)], usando o Algoritmo Genético, 

cuja população inicial é um conjunto de dados de teste, gerados aleatoriamente, e 

cada indivíduo (cromossomo) é um elemento desse conjunto. A aptidão de cada 

cromossomo é calculada de acordo com a função de avaliação da equação 4.1, em 

que x e y são valores de entrada, e um cálculo de prioridade para cada cromossomo 

é feito conforme a equação 4.2. Os operadores de cruzamento e mutação são 

selecionados aleatoriamente, aplicando as seguintes regras: Se prioridade <= 0,3 

(faz-se a mutação); Se 0,3 < prioridade <= 0,7 (faz-se o cruzamento) e Se prioridade 

> 0,7 (fazem-se o cruzamento e a mutação). Um conjunto com quatro gerações, em 

que cada conjunto tem quatro combinações de valores para x e y, escolhidos de 

forma aleatória pelos autores, foi utilizado como exemplo para execução do 

algoritmo. Os resultados mostraram que o algoritmo é capaz de encontrar caminhos 

viáveis e não perde tempo tentando encontrar caminhos inviáveis, produzindo, 

assim, boas soluções em pouco tempo. 

0R` = (ET)/10.000/∗ 100 (4.1) 

K`�:`�\�\R = 0R`/100 (4.2) 
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Jia e Harman (2009) introduziram um novo conceito para o Teste de 

Mutação, chamado de Teste HOM (Higher Order Mutation). O Teste de mutação 

tradicional é caracterizado pela injeção de uma única falha capaz de revelar falhas 

triviais, que podem ser removidas com facilidade, sendo conhecido como Teste FOM 

(First Order Mutation). No entanto, no Teste HOM, são injetadas duas ou mais 

falhas, o que o torna mais robusto. Um HOM é representado por um vetor de 

inteiros, e em cada elemento deste vetor pode ser aplicado o operador de mutação, 

e o índice desse vetor indica em qual posição será aplicado o operador. Três meta-

heurísticas (Algoritmo Genético, Busca Local e Guloso) são usadas para 

comparação em um experimento através de 10 programas de referências simples, 

em C, retirados do repositório Software-artifact Infrastructure Repository6 (SIR). No 

Algoritmo Genético, cada gene do cromossomo representa a posição e os possíveis 

tipos de operadores de mutação, que, neste caso, foram considerados 23 de 77 

operadores de mutação, propostos por Offut et al. (1996). Além do operador de 

mutação e de cruzamento, sendo este último feito em um único ponto e selecionado 

aleatoriamente, foi adicionado um operador chamado de operador de arquivo, que é 

responsável por armazenar os HOMs encontrados. No algoritmo Busca Local, uma 

solução de partida é escolhida de forma aleatória para cada execução, e a solução 

atual é comparada com as soluções vizinhas, até que a solução atual não possa ser 

melhorada. No algoritmo Guloso, são feitas escolhas locais ótimas em cada fase a 

fim de conseguir um resultado global ótimo. Assim como no Algoritmo Genético, o 

algoritmo Busca Local e Guloso também usam o operador de arquivo para 

armazenar os HOMs encontrados. A função de avaliação utilizada é baseada na 

fragilidade do mutante, definida na equação 4.3, em que (BM�, …M�C) é um conjunto 

de mutantes, 	`R :7R`([�) é uma função que retorna o conjunto de casos de teste 

capazes de remover os mutantes e T é o conjunto de casos de teste. O valor da 

fragilidade varia entre 0 e 1:  quando este valor for igual a 0, significa que não há 

nenhum caso de teste capaz de remover este mutante, porém, à medida que este 

valor se aproxima de 1, significa que o mutante pode ser removido por qualquer 

caso de teste. A função de avaliação é definida pela divisão do conjunto de mutantes 

de ordem superior com os mutantes de primeira ordem, considerando o cálculo da 

fragilidade, resultando na equação 4.4. Caso o valor da aptidão do HOM seja maior 

                                                           
6http://esquared.unl.edu/sir/ 
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do que 1, isto significa que o HOM é mais fraco do que o FOM, o que o torna inútil, 

porém, quanto mais a aptidão se aproxima de 0,   significa que o HOM é mais forte 

do que o FOM. Para análise dos resultados, foi utilizado um oráculo que continha 

todos os HOMs encontrados pelos três algoritmos para servir de referência para 

cada algoritmo avaliado. O algoritmo que tiver a maior porcentagem em relação ao 

oráculo será, então, o mais bem avaliado, que, neste experimento, foi o Algoritmo 

Genético, que conseguiu gerar 80% dos HOMs que estavam no oráculo. Já o 

algoritmo de menor porcentagem foi o Guloso, que gerou apenas 50% de HOMs do 

oráculo. 

2`�L��\�\R(B[�, … ,[�C) = |⋃ `R :7R`([�)|���� |>|  (4.3) 

�K��\ã:([�…�) = 2`�L��\�\R	(B[�…�C)2`�L��\�\R	(B��… 	��C) (4.4) 

 

Sofokleous et al. (2009) estenderam o Framework Dynamic Test Data 

Generation Framework (DTDGF) descrito por Sofokleous e Andreou (2008). 

Basicamente, o DTDGF é composto por dois módulos principais, o Sistema de 

Análise e o Sistema de Geração de Dados de Teste. Sendo assim, um novo módulo, 

chamado Symbolic Analysis & Transformation System (SATS) foi introduzido neste 

framework e trabalha entre o Sistema de Análise e uma versão revisada do Sistema 

de Geração de Dados de Teste. O novo módulo é composto por três fases: na 

primeira fase, é extraído um conjunto de restrições de caminho do GCF; em seguida, 

será selecionado um caminho; e, por último, é aplicada a Execução Simbólica neste 

caminho. O módulo de Sistema de Análise usa o código-fonte do programa sob teste 

para extrair informações tais como nomes de variáveis e escopo, como também o 

GCF. O módulo que tem o Sistema de Geração de Dados de Teste resolverá essas 

restrições usando o Algoritmo Genético. A solução no Algoritmo Genético é 

representada pela codificação de um cromossomo que tem um conjunto de k genes, 

em que k é o número de parâmetros de entrada, associado ao conjunto de restrições 

de caminho. Na geração da população inicial, os cromossomos são gerados de 

acordo com a estrutura do caminho selecionado. Em seguida, é feito um ciclo 

repetitivo de avaliação, reprodução (cruzamento e mutação) e seleção (roleta) até 

que o número máximo de gerações seja atingido ou um caso de teste execute um 
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caminho completo. Se o algoritmo não conseguir encontrar um caso de teste 

adequado, então o caminho é marcado como inviável. O processo irá continuar até o 

próximo caminho se houver, caso contrário, o processo é encerrado, e a cobertura 

será calculada. A função de avaliação para um dado caminho p� é expressa na 

equação 4.5, em que C é o cromossomo a ser avaliado; PC é o conjunto de 

restrições do caminhoK�, isto é, as restrições de caminho fornecidas pela Execução 

Simbólica; e Ka� representa a i-ésima restrição (ou equação), 	pc( ∈ PC. A expressão 

pf(pc() avalia cada equação de acordo com o valor (caso de teste) do cromossomo. 

A abordagem proposta utiliza três critérios de adequação de teste: edge coverage, 

que é calculado pelo número de arestas executadas divididas pelo número total de 

arestas no GCF do programa sob teste; condition coverage, que é calculada pela 

média do número de condições avaliadas como true e como false sobre o número 

de total de condições do GCF do programa sob teste; edge/condition coverage, que 

é calculada como o valor médio dos outros dois critérios, perfazendo um conjunto de 

três experimentos. No primeiro experimento, foram selecionados sete programas 

Java7, comparados com os três critérios de adequação de teste, cujo menor 

percentual de cobertura ocorreu no programa de maior complexidade para o critério 

condition coverage, que atingiu 73,33%. No segundo e terceiro experimentos, a 

abordagem proposta foi comparada à ferramenta CUTE (SEN et al., 2005);  no 

segundo experimento, foram utilizados três dos setes programas usados no primeiro 

experimento; e no terceiro experimento, foram usados dois programas bem 

conhecidos (Triangle Classification e Find Maximum). Os resultados mostraram que 

no segundo experimento a abordagem proposta obteve 100% de cobertura em 

relação aos três critérios de adequação de teste, porém a ferramenta JCUTE teve o 

pior resultado, com 75% de cobertura para o critério condition coverage. No terceiro 

experimento, a abordagem superou significativamente a ferramenta, que obteve 

100% de cobertura, enquanto a ferramenta JCUTE teve resultados inferiores a 85%. 

2(�, K�) = g 1|0�| = K2(Ka�)
|3�|
���  (4.5) 

 

                                                           
7http://www.cs.ucy.ac.cy/~asofok/testing/9.html. 
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Lakhotia et al. (2009) compararam as ferramentas CUTE e AUSTIN. O 

método de busca utilizado pela ferramenta AUSTIN é o Método de Variável 

Alternada (MVA), proposto por Korel (1990). O MVA é uma técnica de busca 

simples, e sua efetividade foi mostrada por Harman e McMinn (2007) quando 

comparado com técnicas de otimização mais sofisticadas tal como o Algoritmo 

Genético. Basicamente, a ferramenta inicia-se com todas as variáveis primitivas 

definidas para zero. Caso o ramo alvo não seja executado, então os ciclos do MVA 

percorrem cada entrada do tipo primitivo e executam o chamado pattern moves, 

guiados pela função objetivo. Se um ciclo completo de ajustes ocorrer sem nenhuma 

melhoria no valor da aptidão, a busca é reiniciada através de valores aleatórios. A 

função objetivo utiliza as métricas Nível de Aproximação e Distância Ramo. Um 

estudo empírico foi feito por quatro programas C de código aberto (libogg, plot2d, 

time e zile) e os resultados mostraram que a ferramenta AUSTIN obteve maior 

cobertura ramo: 77% contra 50% da ferramenta CUTE. 

Lakhotia et al. (2010a) acrescentaram ao estudo mais um programa de 

código aberto, repetindo os mesmos testes, acrescentando apenas uma 

investigação sobre quais tipos de estruturas do programa as ferramentas não 

cobrem, tal como falhas de segmentação, que resultam em restrições implícitas 

sobre ponteiros e uma consequência da atribuição de valores “ruins” nos parâmetros 

de entrada e exceções de ponto flutuante. Os resultados mostraram mais uma vez 

que a ferramenta AUSTIN supera CUTE. 

Lakhotia et al. (2010b) avaliaram a eficácia e a eficiência da ferramenta 

AUSTIN através de um estudo empírico em relação à cobertura ramo, comparando 

com a técnica de testes aleatórios e o Evolutionary Testing Framework (ETF), sendo 

este último utilizado em testes evolutivos. O ETF suporta uma variedade de 

algoritmos de busca. Neste trabalho, foi configurado o Algoritmo Genético. No 

algoritmo Genético, a estratégia de seleção escolhida foi o elitismo e nos operadores 

de cruzamento e mutação foram utilizadas taxas de 100% e 1%, respectivamente. A 

função de avaliação é baseada na Distância Ramo e no Nível de Aproximação. Os 

programas utilizados no experimento consistem em oito funções C, não triviais, do 

mundo real, retiradas de três módulos de software da indústria automotiva 

fornecidos pela Berner e Mattner Systemtechnik GmbH. Os resultados mostram que, 



50 

 

em sete das oito funções, AUSTIN é mais eficiente do que o ETF e os testes 

aleatórios. 

Ghiduk e Girgis (2010) utilizaram os conceitos de relação de dominância 

entre os nós do GCF para reduzir o custo do teste de software, utilizando o 

Algoritmo Genético para a geração de dados de teste automático. As principais 

características do algoritmo é que o cromossomo é um vetor de string binária que 

representa um caso de teste, a roleta é o seu método de seleção e os operadores de 

cruzamento e mutação são feitos em um único ponto, de forma aleatória. É proposta 

uma nova função de avaliação que depende dos conceitos de relações de 

dominância entre os nós do GCF, sendo assim, a função é a razão entre o número 

de nós cobertos e o número total de nós do caminho de destino, conforme equação 

4.6. Um conjunto de nove programas foi utilizado para avaliar a eficácia do algoritmo 

em comparação com o teste aleatório e a nova função de avaliação. Os resultados 

mostraram que o Algoritmo Genético superou o teste aleatório em sete dos nove 

programas e nos outros dois programas obteve o mesmo percentual de cobertura. 

Foi observado também que a técnica proposta reduziu o custo do software em até 

75%, além disso, a nova função de avaliação se mostrou adequada para avaliar os 

dados de testes gerados e a utilidade dos conceitos de relações de dominância 

entre os nós do programa do GCF na redução do número de requisitos de teste. 

2�(7�) = |(\: (�) − RER0��<)′||\: (�)|  (4.6) 

 

Zhao et al. (2010) identificaram caminhos de transição viáveis em modelos 

de máquinas de estados finitas através de um gerador de dados de teste que usa 

um Algoritmo Genético. No algoritmo, a população é gerada aleatoriamente, e cada 

gene da população representa um parâmetro de entrada. Cada indivíduo é avaliado 

através da função de avaliação, que usa o Nível de Aproximação mais a 

normalização da Distância Ramo. O operador de cruzamento seleciona os 

indivíduos através de uma taxa de 0.7, sendo, em seguida, esses indivíduos 

cruzados, utilizando as equações 4.7 e 4.8, em que �� e �� representam a nova 

prole. No operador de mutação, um indivíduo será escolhido com uma taxa de 0.08, 

e um novo gene será gerado aleatoriamente de acordo com o tipo de dado que será 
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substituído. Um estudo empírico investigou quinze métricas que podem afetar o 

desempenho da geração de dados de teste, através de oito modelos de máquinas 

de estado finito, realizando uma análise estatística, com a ferramenta SPSS, sobre 

os resultados, fornecendo um guia importante para prever a eficácia dos testes para 

os modelos de máquinas de estados finitas. 

�� = |0.05 ∗ (E� − E�) =	E�| (4.7) 

�� = |0.05 ∗ (E� − E�) =	E�| (4.8) 

 

Huang et al. (2010) desenvolveram um método para reparar um conjunto de 

teste da GUI, gerando novos casos de testes viáveis, através do Algoritmo Genético. 

A população inicial é gerada aleatoriamente e representa um conjunto de casos de 

teste em que cada um é um cromossomo. Os operadores de cruzamento e mutação 

são de um ponto e aleatório, respectivamente. A função de avaliação baseia-se em 

dois fatores: o primeiro diz respeito à viabilidade do caso de teste e o segundo 

verifica quanto um novo caso de teste pode contribuir para aumentar a cobertura, 

conforme equação 4.9, onde � e K são números não negativos, 
 é um caso de 

teste,  é o tamanho do caso de teste, 2J é um ponto de falha de 
 e a:7J é o número 

de t-conjuntos recém-cobertos. A viabilidade é checada pela execução do caso de 

teste. Foram utilizados sete programas sintéticos, desenvolvido pelos autores, não 

tendo os resultados sido comparados com o teste aleatório. O Algoritmo Genético 

superou o teste aleatório, e em apenas dois programas o teste aleatório teve o 

mesmo resultado do Algoritmo Genético. 

�7���çã:(
) = � ∙ a:7J − K ∙ ( − 2J) (4.9) 

 

Harman e McMinn (2010) fizeram uma exploração teórica sobre a técnica de 

busca global focada no Algoritmo Genético e um estudo empírico com nove 

programas do mundo real (sendo dois fornecidos pela DaimlerChrysler e os outros 

sete de código aberto), que avaliam o comportamento da otimização considerando  

busca global e local (Busca Local e Testes aleatórios). O Algoritmo Genético tem 

uma população de cromossomos representados por uma sequência de bits. Os 

operadores de cruzamento e mutação são usados em um ponto e aleatório. A 
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função de avaliação usada no experimento é baseada na Distância Ramo e no Nível 

de Aproximação. Os resultados revelaram que, para cada caso do problema de 

geração de dados de teste, existe um algoritmo que melhor se adapta, sendo então 

sugerido um algoritmo híbrido (Memético), o qual obteve melhor desempenho geral. 

Dahiya et al. (2010) apresentaram o Algoritmo Colônia de Abelhas (ACA) 

para gerar dados de teste, usando o método de execução simbólica. O objetivo é 

percorrer um caminho viável que satisfaça todos os predicados ramo. Sendo assim, 

um caminho alvo é selecionado no GFC pelo método de execução simbólica e, em 

seguida as soluções candidatas são geradas utilizando o algoritmo de ACA. A 

função de avaliação é baseada na Distância Ramo que verifica a aptidão dos 

indivíduos. O desempenho do algoritmo é verificado pela média sobre os casos de 

teste gerados por caminho e o percentual de cobertura média. Uma análise 

experimental foi feita por dez programas do mundo real: Triangle Classifier, Line-

rectangle Classifier, Number of days between two dates program, Program a2F, 

Binary Search, Remainder, Bubble Sort, Quadratic equation program, Min-Max e 

Isprime.  Os resultados mostraram que a técnica proposta é uma alternativa razoável 

para a geração de dados de teste, mas não executa muito bem para grandes 

entradas. 

Ghiduk (2010) apresentou uma técnica baseada no algoritmo Colônia de 

Formigas, que se divide em duas etapas: a primeira é responsável por gerar um 

conjunto de caminhos “ótimos” para cobrir todas as associações def-use; e a 

segunda gera um conjunto de dados de teste que satisfazem o conjunto de 

caminhos gerados na primeira etapa. Um modelo hierárquico é utilizado para 

representar o problema, tendo esse modelo sido criado usando o domínio de 

entrada do programa. A função de avaliação baseia-se nos caminhos viáveis do nó 

atual que é definida por um conjunto de caminhos viáveis �����, onde neste caminho 

quatros fatores são com siderados: ��� −	o nível do feromônio no caminho de um 

caminho viável (� → �) do nó atual � para o próximo nó �; η�� – indica a visibilidade de 

um caminho para uma formiga no nó atual � para o nó �; (��) – todos os nós que já 

foram percorridos pela formiga �; " é o nível de probabilidade. A atualização do 

feromônio pode ser vista na equação 4.10. Um estudo de caso foi utilizado apenas 

para ilustrar a abordagem proposta.  



53 

 

���(� = �) = (1 − �)���(�) = ∆��� (4.10) 

 

Alshraideh et al. (2011) utilizaram um Algoritmo Genético multi-populacional 

para permitir que indivíduos de uma população possam migrar para outra população 

a fim de gerar dados de teste que executem todos os ramos do programa sob teste. 

A representação do cromossomo é uma string binária, e os operadores de 

cruzamento utilizados são um ponto e uniforme, com mutação aleatória. Na etapa de 

avaliação para cada população, uma função de custo é aplicada. Para cada ramo 

alcançado dois valores de custo são calculados: and-cost e or-cost. No primeiro é 

calculado o custo de todas as tentativas bem sucedidas para executar o ramo e na 

segunda é o custo de qualquer tentativa que foi bem sucedida. As equações 4.11, 

4.12, 4.13 e 4.14 mostram as funções de custo, onde E e � são valores positivos 

(falso) e E′ e �� são valores negativos (verdadeiros). E e � são diferente de zero. 

Esta função retorna um valor positivo sempre que o predicado ramo for falso e um 

valor negativo, caso o predicado seja verdadeiro. No experimento, foram utilizados 

oito programas simples. Os resultados da versão multipopulacional são comparados 

com os resultados da versão mono-populacional (clássica) e avaliados em termos de 

número de execuções necessárias para a cobertura ramo, tempo de execução, 

melhoria no tempo, eficiência e eficácia. A eficiência avalia como a eficácia de uma 

população é empregada ou utilizada no processo de busca, sendo assim, a 

eficiência é uma medida da fração de tempo em que uma população é utilmente 

empregada. A eficiência está entre 0% e 100%, dependendo da eficácia com que as 

populações são utilizadas. Um estudo com oito funções JScript - Bub, Finf, Mid, 

Bisect, Fourballs, Tritype, DateDiff  e  date Format, mostrou que o algoritmo com 

múltiplas populações superou o algoritmo de população única na maioria dos itens 

avaliados e que, em média, o primeiro é melhor do que o segundo em até 2.26 

vezes. 
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 E � E(��\ − a:
�)� E(:` − a:
�)� 

E � E = � 
E�E = � (4.11) 

E �′ E �′ (4.12) 

E′ � � E′ (4.13) 

E′ �′ E� − �′E� = �′ E� = �′ (4.14) 

 

Baars et al. (2011) propuseram um Algoritmo Genético e um Método de 

Variável Alternada para lidar com o problema da geração de dados de teste. Eles 

também utilizam Distância Caminho e Nível de Aproximação. No experimento, foram 

selecionados dois algoritmos de busca: Algoritmo Genético e o Método de Variável 

Alternada. A população do Algoritmo Genético é dividida em seis subpopulações, 

cada uma evoluindo de forma separada. No operador de mutação, é usada uma 

probabilidade de 1/len, em que len é o número de genes em um indivíduo (ou seja, 

tamanho do vetor de entrada). Para cada gene mutado, é definido um intervalo de 

mutação na equação 4.15, em que dom( é o tamanho do domínio para o i-ésimo 

parâmetro de entrada e tamanho é o tamanho da etapa de mutação, que varia para 

cada subpopulação e é definido como descrito na equação 4.16. Um estudo 

empírico foi feito por meio de cinco programas em C - dois fornecidos por Daimler, 

outros dois são de código aberto e outro programa é o triangle - e os resultados 

mostraram que o Algoritmo Genético obteve melhor desempenho em relação ao 

algoritmo MVA. 

r( = �� ��<: ∗ \: ( (4.15) 

�� ��<: = 	10�s�s, 1 < K:K	 ≤ 6 (4.16) 

 

Pachauri e Gursaran (2011) utilizaram a estratégia de prefixo de caminho 

proposta por Prather e Myers (1987) para gerar dados de teste por meio de um 

Algoritmo Genético. O cromossomo do algoritmo é representado por um caso de 

teste para o programa sob teste, que, por sua vez, utiliza o cruzamento em dois 

pontos e a mutação aleatória. No entanto, resultados iniciais mostraram a baixa 
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eficiência do algoritmo, sendo então propostas três versões dele. Na primeira versão 

do algoritmo, é feito o uso do elitismo (Algoritmo Genético + elitismo); na segunda, é 

adicionado um dimensionamento de avaliação (Algoritmo Genético + elitismo + 

dimensionamento de avaliação); e a terceira versão reúne as duas versões 

anteriores, acrescentado o uso de memória (Algoritmo Genético + elitismo + 

dimensionamento de avaliação + memória), que salva, no máximo, cinco casos de 

teste para cada ramo percorrido. O objetivo da função de avaliação é maximizar a 

cobertura utilizando o critério cobertura ramo, sendo a aptidão para cada 

cromossomo avaliada conforme a equação 4.17, em que δ evita uma sobrecarga 

numérica, medindo aproximadamente 0.0001, h e g representam o valor desejado, e 

o predicado representa ramo, respectivamente. Três programas de benchmark - 

problema de classificação do triângulo, problema linha em um retângulo e o 

problema do número de dias entre duas datas - foram utilizados para comparar as 

três variações propostas do Algoritmo Genético. Os resultados mostraram que a 

terceira versão obteve desempenho melhor do que os outros, tanto em termos de 

número médio de gerações como em cobertura média percentual. 

�K��\ã: = 1 (|< − L| = �)�  (4.17) 

 

Maragathavalli (2011) desenvolveu um estudo sobre o uso das técnicas de 

otimização baseadas em busca (Algoritmo Genético) e comparou com o Teste 

Aleatório através de seis programas simples (Linear search, Quadratic equation, 

Bubble sort, Triangle Classification, Greatest common divisor e Binary seasch). No 

Algoritmo Genético, o cromossomo é representado por uma string binária e pelos 

operadores de cruzamento (um ponto) e mutação (aleatório). A função de avaliação 

tem como objetivo maximizar a cobertura, porém detalhes sobre a função de 

avaliação não são descritas pelo autor. Os experimentos mostraram que, para 

programas simples, ambos os algoritmos funcionam bem (não há diferença 

significativa), porém se a complexidade do programa ou do domínio de entrada 

crescer, o Algoritmo Genético supera significativamente o Teste Aleatório. 

Jin et al. (2011) propuseram uma abordagem para geração de dados de 

teste com base na análise do gráfico de controle de dependência chamada de TDGP 
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(Generation of Test Data based on Genetic Algorithms and Program Dependence 

analysis). A abordagem é dividida em duas etapas: a primeira pretende diminuir o 

número de ramos selecionados através do Gráfico de Controle de Dependência e 

atribuição de prioridades; na segunda etapa, um algoritmo para seleção de caminho 

obtém as restrições de caminho através do gerador de dados de teste baseado no 

Algoritmo Genético. Os operadores de cruzamento e mutação foram utilizados com 

uma taxa de 0.8 e 0.1, respectivamente, e uma tabela mostra os operadores básicos 

para a função de avaliação baseada na Distância Ramo. O experimento mostra que, 

comparando o TDGP com um Algoritmo Genético simples, o primeiro supera 

significativamente o segundo no que diz respeito à cobertura obtida e no número de 

iterações. Porém, os resultados também mostram que a taxa de evolução das 

iterações cresce rapidamente quando o espaço de busca se torna grande, sendo 

este problema (espaço de busca) difícil de resolver. 

Malburg e Fraser (2011) propuseram uma abordagem híbrida que usa o 

Algoritmo Genético e a Execução Simbólica Dinâmica. O Algoritmo Genético é 

utilizado para gerar os dados de teste e, durante a evolução dos indivíduos, um novo 

operador de mutação, baseado na Execução Simbólica Dinâmica, é inserido. 

Através deste novo operador, as condições de caminho são coletadas e, em 

seguida, uma condição é selecionada aleatoriamente. É criado um novo sistema de 

restrição que consiste nas condições de caminho que conduzem ao ramo 

selecionado, junto com a negação da condição dos caminhos selecionados. Este 

conjunto de restrição é passado para um solucionador de restrições. Uma solução 

para o sistema de restrição representa um indivíduo mutado que segue um caminho 

de execução diferente dos demais indivíduos. No Algoritmo Genético, o cromossomo 

é um conjunto de casos de teste em que cada caso de teste é um vetor de bits. No 

operador de cruzamento, os indivíduos são cruzados com certa probabilidade, não 

descrita pelos autores. A função de avaliação tem o objetivo de maximizar o número 

de ramos cobertos, enquanto minimiza a Distância Ramo. Para avaliação desta nova 

abordagem, foram utilizados 20 programas de benchmark. A abordagem híbrida foi 

comparada com o Algoritmo Genético, que usa as mesmas configurações do 

Algoritmo Genético da abordagem híbrida, exceto no que diz respeito à 

probabilidade de escolha do novo operador de mutação, que é 0%, com a Busca 

aleatória, que gera novos casos de testes aleatoriamente e se o caso de teste 
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melhorar a cobertura, ele será adicionado ao pacote de casos de testes de saída, e 

com a Execução Simbólica Dinâmica, que se inicia com um único caso de teste 

aleatório e iterativamente adiciona novos casos de testes pela negação das 

condições de caminho selecionados aleatoriamente. Os resultados mostraram que a 

abordagem híbrida atinge maior cobertura em relação ao Algoritmo Genético e à 

Busca aleatória e, em relação à Execução Simbólica Dinâmica, os resultados foram 

iguais ou superiores. 

Maragathavalli et al.(2011) utilizaram o Algoritmo Genético para avaliar seis 

critérios de cobertura (cobertura declaração, cobertura decisão, cobertura 

decisão/condição, cobertura condição, múltiplas condições de cobertura decisão e 

múltiplas condições de cobertura) em problemas simples (busca binária, 

classificação do retângulo e número de dias) comparando os resultados com um 

algoritmo de Busca Aleatória. Os parâmetros utilizados no Algoritmo Genético são o 

número de casos de testes gerados, o percentual de cobertura e o tempo de busca. 

O objetivo da função de avaliação é maximizar a cobertura enquanto minimiza o 

conjunto de casos de testes gerados. Detalhes sobre os operadores de cruzamento 

e mutação bem como o modelo matemático utilizado na função de avaliação não 

são descritos pelo autor. Os resultados mostraram que o Algoritmo Genético tem a 

maior cobertura com o menor tempo, sendo mais eficaz que o algoritmo de Busca 

aleatória. 

Lee et al. (2011) propuseram uma técnica para avaliar a função de avaliação 

baseada no FEP (descrito no Capítulo 2), usando o Algoritmo Genético, em que o 

cromossomo é representado por valores reais (ponto-flutuante) e pelos operadores 

de cruzamento (de um ponto) e mutação (dinâmico). A função de avaliação mede a 

aptidão de um dado de teste que verifica quão perto os dados de teste estão do 

objetivo do teste. Detalhes sobre a função de avaliação utilizada no algoritmo não 

são descritos pelos autores. Uma análise experimental foi feita utilizando dois 

programas simples - triangle 3 e triangle 4 - tendo sido  comparados com a 

abordagem convencional. Os resultados mostraram que a abordagem proposta é 

mais eficiente do que a convencional e que, no caso do programa triangle 4, onde a 

abordagem proposta atingiu 80% de cobertura, na abordagem convencional, esta 

cobertura não poderia ser atingida mesmo utilizando mais tempo. 
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Romano et al. (2011) utilizaram a geração de dados de teste para identificar 

de forma automática NPE (Null Pointer Exceptions), descrito no Capítulo 2. O 

Algoritmo Genético é usado para gerar dados de entrada para o programa sob teste 

que causem uma NPE. No algoritmo, as soluções candidatas representam as 

entradas para o programa sob teste. O algoritmo lida com tipos de entrada diversos 

(strings, inteiros e números reais) e utiliza dois tipos de operador de cruzamento e 

três tipos de operador de mutação. Os operadores de cruzamento são leave 

crossover, utilizando o critério e cruzamento em um único ponto escolhido de forma 

aleatória, e tree crossover, em que as subárvores são escolhidas aleatoriamente. O 

operador de mutação pode ser: todos os nós, em que todos os nós são mutados; 

aleatório [1, nível de aproximação do nó], em que a mutação é aplicada para um 

conjunto de nós escolhidos aleatoriamente em um intervalo de [1, nó – nível de 

aproximação] (nó é número total de nós e o nível de aproximação é o nível de 

aproximação atingida); e, por último, mutação de um nó, ou seja, apenas um nó, 

escolhido aleatoriamente, será mutado. A função de avaliação proposta foi adaptada 

do trabalho de Tracey et al. (2000). Enquanto Tracey et al. (2000) agregam as 

métricas Distância Ramo e Nível de Aproximação, os autores propõem separar 

essas métricas e utilizar um operador de comparação por pares, (��, ��)	em que a( é 

o nível de aproximação para a solução i e �� é a distância ramo. O operador de 

comparação é definido na equação 4.18. Um estudo empírico utilizando 27 casos de 

seis aplicativos Java de código aberto mostrou a capacidade da abordagem 

proposta para identificar os dois problemas NPE inseridos artificialmente. Além 

disso, o estudo mostrou que a abordagem proposta supera significativamente a 

geração de dados de Teste Aleatório, o que, na maioria dos casos, não é capaz de 

identificar o problema dentro de um grande número de avaliações (10.000). 

(��, ��) > (��, ��) = ¡7R`\�\R�`:	
R	�� > ��	:G	(�� = ��	R	�� < ��)2�
:		a�
:	a:��`á`�:  

 

(4.18) 

 

Ali et al. (2011) utilizaram o Algoritmo Genético para gerar dados de teste 

para resolver restrições OCL (descrita no Capítulo 2) e compara com os algoritmos 

de Estratégia Evolutiva e Busca aleatória,  este último usado apenas como base de 

comparação para avaliar a dificuldade do problema abordado. No algoritmo, a 
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solução é representada por um array de variáveis. Os operadores de cruzamento e 

mutação operam com uma taxa de 75% e 1/n (em que n é o número de variáveis), 

respectivamente. O cruzamento é feito em um único ponto. O algoritmo de 

Estratégia Evolutiva, apesar de ser mais simples do que o Algoritmo Genético, foi 

escolhido devido ao fato de que em trabalhos anteriores (Andrea, 2009) obteve 

resultados satisfatórios. A função de avaliação estende a Distância Ramo utilizada 

no trabalho de McMinn (2004), para que ela seja capaz de lidar com todas as 

características da linguagem de restrição OCL 2.2. Duas tabelas mostram dois 

operadores (boolean e dados numéricos) para o cálculo da distância ramo, e uma 

terceira tabela lista os operadores responsáveis por verificar uma coleção de 

objetos. Um sistema de videoconferência (Cisco) foi utilizado como estudo de caso, 

e os resultados mostraram que a Estratégia Evolutiva foi significativamente melhor 

do que o Algoritmo Genético, que, por si só, foi significativamente melhor do que a 

Busca aleatória. 

Bauersfeld et al. (2011) utilizaram o algoritmo Colônia de Formigas a fim de 

encontrar uma sequência de entradas para GUI e um critério relativamente novo 

(maximum call stacks), adaptado de McMaster et al. (2008), para direcionar o 

processo de otimização. McMaster et al. (2008) utilizam este critério para reduzir o 

tamanho do conjunto de teste existente, em contrapartida, os autores obtêm uma 

árvore chamada de método para cada segmento através da instrumentação da 

aplicação Java, sendo,  através desta árvore, o critério maximum call stacks capaz 

de gerar um caminho a partir do nó raiz até uma folha. A função de avaliação é dada 

pela equação 4.19, em que δ e £ são usados para ajustar a importância do 

feromônio e do valor de aptidão. Não foi feito um estudo de caso, pois os autores 

precisam definir os critérios de parada adequados bem como a atualização do 

feromônio. 

�K��\ã:(�) = 2R`:�ô �:(�)¥ = 7�:`(�)¦ (4.19) 

 

Fraser e Arcuri (2011a) introduziram a ferramenta EVOSUITE (discutida na 

seção 2.2.3) e utilizam a métrica Distância Ramo. Os autores avaliam a geração de 

todo um conjunto de teste e comparam com a geração de teste com um único 

conjunto através de cinco bibliotecas de código aberto e um subconjunto de um 
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projeto de estudo de caso industrial. Os resultados mostraram que a geração de 

todo um conjunto de teste é superior ao de um único conjunto. 

Fraser e Arcuri (2011b) usaram a ferramenta EVOSUITE para gerar e 

otimizar todo o conjunto de teste a fim de satisfazer um critério de cobertura, que 

pode ser a cobertura ramo ou o teste de mutação. A função de avaliação tem como 

objetivo maximizar a cobertura utilizando o critério de cobertura ramo, através da 

métrica Distância Ramo. Foi feito um estudo de caso com seis bibliotecas e 

comparado o seu resultado com uma abordagem padrão, o qual se direciona a um 

ramo alvo de cada vez. Os resultados mostraram que a ferramenta EVOSUITE faz 

maior cobertura em relação à abordagem padrão. 

Arcuri e Fraser (2011) investigaram cinco parâmetros no domínio da geração 

de dados de teste (discutidos na seção 2.3.5) e utilizam a ferramenta EVOSUITE 

para geração dos dados de teste. A função de avaliação é baseada na Distância 

Ramo. No experimento, foram utilizadas 20 classes Java, e os resultados desta 

análise empírica mostram claramente que as definições de parâmetros arbitrários 

podem levar a desempenho de pesquisa subótima 

Latiu et al. (2012) geraram dados de testes que atingem  um caminho alvo e 

utilizam três algoritmos evolucionários (Algoritmo Genético, Simulated Annealing e 

Nuvem de partículas). No Algoritmo Genético, cada indivíduo da população é 

representado por  um array de bits, o operador de cruzamento é feito em um único 

ponto com uma taxa de 75% e o operador de mutação é feito com uma taxa de 10%. 

O algoritmo Simulated Annealing é representado por um array de bits, a temperatura 

inicial é 10 graus e o coeficiente de resfriamento, de 0,999. No algoritmo Nuvem de 

Partículas, a velocidade e a posição da partícula são calculadas conforme equações 

4.20 e 4.21, em que wv é a inércia do peso, igual a 0.796, c( é o peso cognitivo, igual 

a 1.4962, e c� é o peso social, igual a 1.4962. A função de avaliação usa a Distância 

Ramo e o Nível de Aproximação (descritos no Capítulo 3), sendo modificada apenas 

a forma da normalização da distância ramo, que é dada pela equação 4.22. O 

experimento usou 10 programas de benchmarks e compararam os resultados com 

os três algoritmos escolhidos. Os resultados experimentais mostraram que o 

Simulated Annealing teve o melhor desempenho, pois a qualidade dos dados de 
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teste produzidos é melhor do que os dados produzidos com os outros dois 

algoritmos. 

7�(�) = 	§7�(�) = a� ∙ `��\(	) ∙ �K¨MJ� − E� ∙ (� − 1)� =	a� ∙ `��\(	)∙ (L¨MJ� − E� ∙ (� − 1)) (4.20) 

x((t) = x((t − 1) = v((t) (4.21) 

\�
�â�a��©� : = \�
�â�a��©� :\�
�â�a��©� : = 1 (4.22) 

 

Lefticaru e Ipate (2012) geraram dados de teste para caminhos viáveis em 

uma máquina de estado finita usando o Algoritmo Genético, e propõem uma nova 

função de avaliação chamada independent componente-based (ICF), que comparam 

com a função convencional (Nível de Aproximação + Distância Ramo). A nova 

função ICF avalia cada subcaminho através da função convencional e, ao final, uma 

função de avaliação global se somará à aptidão desses subcaminhos, conforme 

equação 4.23. No algoritmo, o cromossomo é representado por uma lista de 

variáveis, e os operadores de cruzamento e mutação têm uma taxa de 50% e 1/12, 

respectivamente. Experimentos usando a biblioteca JGAP foram desenvolvidos a fim 

de comparar as funções. Os resultados mostraram que a função ICP é melhor do 

que a função convencional, pois, para a maioria dos caminhos, ela é capaz de 

melhorar a taxa de sucesso do Algoritmo Genético, principalmente para caminhos 

complexos. Quando os caminhos de transição são fáceis de acionar, as duas 

funções têm aproximadamente o mesmo comportamento.  

�7���çã:	a� ��<: = g �7���çã:(
G�_a� ��<:�)�«�_J«¨_l¬���p�
���  (4.23) 

 

Arcuri (2012) analisou o desempenho da função que gera o comprimento da 

sequência teste de software com estado interno e utiliza o critério cobertura ramo 

por ser o mais comum na literatura. Esta análise é feita utilizando quatro algoritmos 

de busca: Algoritmo Genético, Busca Local, Busca Aleatória e Estratégia 
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Evolucionária. No Algoritmo Genético, o cromossomo é representado de forma 

binária, e os operadores de cruzamento e mutação são feitos em um ponto, com 

taxa 1/k, respectivamente. O algoritmo Busca Local é iniciado de forma aleatória, e a 

vizinhança tem o tamanho l + 2l (l é a solução). A exploração da vizinhança se dá da 

esquerda para direita na representação, isto é, o método da primeira função 

chamada é modificado, então, o segundo vizinho consistirá na adição de 1 para a 

entrada do primeiro método  etc. Assim que uma melhor solução for encontrada, o 

algoritmo se moverá para ela, sendo que, na exploração da vizinhança, em vez de 

começar da variável mais à esquerda, o algoritmo irá começar do último método 

considerado, ou seja, daquele cuja alteração levou a uma melhor solução. O 

algoritmo de Busca Aleatória é o algoritmo de busca mais simples, no qual soluções 

aleatórias são geradas até que um ótimo global seja encontrado, sendo então 

utilizada na literatura apenas como base de comparação para os outros algoritmos 

de busca. No algoritmo de Estratégia Evolucionária, a mutação é feita invertendo os 

bits com uma probabilidade 1/k, em que e k é o comprimento dos bits. Uma vez que 

a sequência de teste é constituída por chamadas de funções (l), então k = 2l e para 

cada tipo de método e de entrada a mutação ocorrerá com a probabilidade de 1/(2l). 

A função de avaliação é baseada no trabalho de McMinn (2004), e uma análise 

empírica foi feita com três conjuntos de referências. Os resultados mostraram que o 

Algoritmo de Estratégia Evolucionária obteve melhor desempenho em relação aos 

demais e que o Algoritmo Genético e o de Busca aleatória tiveram o mesmo 

desempenho. 

Gerônimo et al. (2012) geraram um conjunto de teste através do Algoritmo 

Genético e mostraram como este algoritmo pode ser paralelizado usando o 

framework MapReduce8, que processa grandes quantidades de dados em paralelo. 

No Algoritmo Genético paralelizado, cada iteração é encapsulada. O cromossomo 

representa um conjunto de n casos de testes, e os operadores de cruzamento (um 

ponto, taxa de 50%) e de mutação (taxa de 25%). A aptidão de cada indivíduo é 

medida pela cobertura ramo atingida, e uma ferramenta chamada Cobertura9 é 

utilizada para fazer este cálculo. A ferramenta basicamente calcula a porcentagem 

dos ramos cobertos pelo conjunto de teste. Um ramo é dito coberto se a ele foi 

                                                           
8 Apache Hadoop Map Reduce, http://hadoop.apache.org/mapreduce/ 
9 Cobertura, Coverage Tool, http://cobertura.sourceforge.net/ 
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atribuído o valor de verdadeiro ou falso ao menos uma vez. Caso o mesmo ramo 

tenha sido coberto mais de uma vez por diferentes casos de teste dentro do conjunto 

de teste, este ramo será contabilizado uma única vez. Um estudo empírico usou a 

biblioteca Apache Common Primitive10 para avaliar a eficácia do algoritmo e verificou 

que a abordagem proposta foi capaz de economizar até 50% do tempo em relação 

ao Algoritmo Genético simples. 

Iqbal et al. (2012) introduziram um conceito de normalização, denominado 

de Distância Temporal (Discutido na Seção 3.3) e apresentam quatro heurísticas 

para o problema de testes baseado em modelos para um sistema embarcado em 

tempo real, chamadas Improved Time Distance (ITD), Time in Risk State (TIR), Risk 

State Count (RSC) e Increase in Coverage (COV). A eficácia na detecção de falhas 

é avaliada pelos algoritmos Genéticos e Estratégia Evolutiva, usando as heurísticas 

e suas combinações. Um experimento preliminar em 13 problemas artificiais não 

triviais mostrou que, sob certas condições, estas novas heurísticas são eficazes na 

identificação de falhas no sistema. A combinação heurística que apresentou o 

melhor desempenho global (Estratégia Evolutiva + ITD + TIR) sobre os problemas 

artificiais foi aplicada em um estudo de caso industrial, tendo mostrado resultados 

consistentes. 

Frazer e Zeller (2012) introduziram um conceito de normalização, 

denominado Distância Necessidade, e avaliam a qualidade dos conjuntos de testes 

gerados automaticamente através da detecção e análise das mutações, resultando 

em um conjunto de testes que são significativamente melhores em encontrar 

defeitos em relação aos escritos manualmente. O Algoritmo Genético é usado para 

geração dos conjuntos de teste, sendo configurado para usar o elitismo e os 

operadores de cruzamento (taxa de 75%) e mutação (1/n, em que é n é o tamanho 

dos descendentes). Para o experimento, foram utilizadas dez classes que foram 

escolhidos da literatura e de alguns projetos de código aberto, tendo sido possível 

identificar até 75% dos mutantes. 

Benouhiba e Zidoune (2012) propuseram uma nova abordagem para 

descrever o alvo do critério de teste, usando algumas informações estruturais do 

programa sob teste. Este critério de teste pode descrever situações específicas tais 

                                                           
10 Apache Commons Primitives, http://commons.apache.org/primitives/ 
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como erros e pode ser transformado em uma função de avaliação. Para a Geração 

dos Dados de Teste, os autores propõem o algoritmo Colônia de Formigas e fazem 

um estudo de caso com o algoritmo Bubble Sort para ilustrar a aplicabilidade e 

utilizar a abordagem. A função de avaliação medirá quão perto os dados de teste 

gerados estão para satisfazer os critérios de adequação, sendo assim, os dados de 

teste são avaliados de acordo com sua relação com todas as restrições. A aptidão 

da solução � é dada pela equação 4.24, onde � é o conjunto de restrições, l é o 

número total de restrições e K:��G�çã:�® é a pontuação da solução � para a restrição a. No experimento, foram utilizadas três variantes do algoritmo Colônia de Formigas 

para mostrar a viabilidade da abordagem proposta: Colônia de Formigas com a 

Busca Local, Colônia de Formigas com a Busca Local Aleatória e Colônia de 

Formigas com a troca de Busca Local e comparados com a Busca Aleatória. Os 

resultados mostraram que todas as variantes do algoritmo Colônia de Formigas 

superam a Busca Aleatória em mais de 65%. 

K:��G�çã:® = ∑ K:��G�çã:l®l∈� l  (4.24) 

 

Pavlov e Fraser (2012) introduziram no contexto de geração de dados de 

teste de unidade, o teste semiautomático, em que os casos de testes são 

sequências de chamadas de métodos. No cenário do teste de unidade, há sempre 

uma classe destino dedicada, cujo objetivo é cobrir todos os ramos da classe sob 

teste. As sequências de métodos incluem as chamadas para construtores e métodos 

desta classe em teste, bem como quaisquer objetos necessários como parâmetros. 

Para a geração do conjunto de testes, os autores usaram a ferramenta EVOSUITE. 

A função de avaliação mede a Distância Ramo mínima para cada ramo na classe de 

destino e basicamente calcula a soma. Se a soma dessas distâncias for igual a zero, 

isto significa que todos os ramos foram cobertos. Para explorar o espaço de busca 

sem estagnar, os autores introduziram um “modo usuário” que permite que um 

usuário interfira na solução atual a fim de superar áreas problemáticas do espaço de 

busca, alternando entre a etapa manual e automática. Entretanto o algoritmo de 

busca é iniciado com uma população aleatória, que evolui usando o Algoritmo 

Genético. Quando a busca estagna, o melhor conjunto de teste atual é mostrado ao 
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usuário, juntamente com as informações da cobertura da classe sob teste. O usuário 

aplica as alterações a este conjunto de teste e o resultado é reinserido na população 

do Algoritmo Genético, que irá continuar a pesquisa. Se o usuário foi útil para 

“escapar” de uma área difícil no espaço de busca, em seguida, o algoritmo será 

capaz de atingir uma melhor cobertura após a fase manual. Para o estudo de caso, 

foram selecionadas aleatoriamente 20 classes do SF10011 e comparadas com o 

teste manual, o que resultou em uma melhoria de 34,63% na cobertura ramo com o 

teste semiautomático. 

Fraser e Arcuri (2012a) avaliaram a ferramenta EVOSUITE quando aplicada 

na geração de dados de teste para projetos de código aberto. A função de avaliação 

tem como objetivo maximizar a cobertura utilizando o critério de cobertura ramo, 

através da métrica Distância Ramo. No experimento, 50 classes foram escolhidas 

aleatoriamente do SF100, tendo os resultados mostrado que, em média, 48% dos 

ramos foram cobertos. 

Fraser e Arcuri (2012b) utilizaram a ferramenta EVOSUITE e avaliam novas 

estratégias para semear a população inicial, bem como semear alguns valores 

introduzidos durante a busca para geração de dados de teste. A função de avaliação 

tem como objetivo maximizar a cobertura, utilizando o critério de cobertura ramo, 

através da métrica Distância Ramo. Uma análise empírica foi feita com 20 projetos 

Java, e os resultados mostraram que, apesar de a ferramenta ser capaz de atingir 

uma alta cobertura de código, o uso dessas estratégias adequadas de semeadura 

pode melhorar ainda mais o desempenho.  

Ali et al. (2013) estenderam o trabalho de Ali et al. (2011) de geração de 

dados de teste para resolver restrições OCL. A diferença básica é que o trabalho 

atual é capaz de manusear três valores lógicos booleanos (verdadeiro, falso e não 

definido), suportado pelo OCL 2.2., ao invés de dois valores (verdadeiro e falso), 

além dos três algoritmos de busca já utilizados anteriormente, que foram 

adicionados à técnica do Método de Variável Alternada. A função de avaliação é 

baseada na Distância Ramo. Uma análise empírica utilizou o mesmo estudo de caso 

do trabalho anterior, e os resultados mostraram que a técnica de Método de Variável 

                                                           
11 http://www.evosuite.org/SF100 
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Alternada se sobressaiu às demais (Algoritmo Genético, Estratégia Evolutiva e 

Busca aleatória). 

Omar et al. (2013) propuseram três algoritmos de busca (Algoritmo genético, 

Busca local e Busca aleatória) e comparam a efetividade desses algoritmos em 

encontrar HOMs. No Algoritmo Genético, cada cromossomo (HOM) é representado 

por um array de strings unidimensional. No operador de cruzamento, são escolhidos 

dois pontos para serem cruzados e no operador de mutação é usada uma taxa de 

30%. O algoritmo de Busca Local seleciona o HOM mais promissor em cada 

iteração. O algoritmo seleciona um HOM aleatório e, em seguida, explora a 

vizinhança a fim de encontrar um HOM com aptidão melhor. Caso não haja 

nenhuma melhoria, o algoritmo é reiniciado, selecionando um novo HOM. O 

algoritmo de Busca Aleatória explora o espaço de busca de todos os HOMs 

candidatos, selecionando aleatoriamente os HOMs, um de cada vez, procurando os 

HOMs que não são “mortos” por um determinado conjunto de teste. A função de 

avaliação, conforme equação 4.25, verifica a diferença entre a detecção de falha de 

um HOM e os FOMs constituintes. Esta diferença quantifica a variação entre os 

conjuntos de testes que matam o HOM, e a união de todos os conjuntos de teste 

individualmente mata os FOMs constituintes. O valor de sutileza conforme equação 

4.26 mostra se um HOM é morto por um determinado conjunto de teste ou não. 

Foram utilizados quatro programas AspecJ de diferentes tamanhos para avaliar os 

algoritmos. Os resultados mostraram que a Busca Aleatória foi capaz de encontrar 

HOMs de graus inferiores (segundo e terceiro), indicando que HOMs de grau mais 

baixo podem ser relativamente fáceis de descobrir. O Algoritmo Genético mostrou-se 

melhor quando os HOMs tinham graus mais elevados. 

�K��\ã:(<�) = ¯�>� ∪ >pt�¯ − ¯�>� ∩ >pt�¯¯�>� ∪ >pt�¯ = 
G��Rb�(<�) (4.25) 


G��Rb�(<�) = ¡ 1	
R	>pt = ∅0	\R	:G�`�	2:` � (4.26) 

 

Pachauri e Srivastava (2013) apresentaram três abordagens para ordenar os 

ramos selecionados como alvo para a cobertura, com um Algoritmo Genético. Além 

dos parâmetros (o cromossomo é representado por uma string binária) e dos 
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operadores (cruzamento de dois e um ponto e mutação taxa 1%) do Algoritmo 

Genético, são adicionados três recursos que podem melhorar o desempenho na 

geração de dados de teste, que são: método de seleção do ramo alvo, memória e 

elitismo. A função de avaliação maximiza a cobertura utilizando o critério cobertura 

ramo e é similar a McMinn(2004), porém é aplicada a equação 4.27 para normalizar 

a distância ramo. Um estudo com sete programas de benchmark avaliou melhoria na 

geração de dados de teste em relação às abordagens sugeridas. Os resultados 

mostraram que o incremento dos recursos no Algoritmo Genético contribui 

significativamente para melhorar seu desempenho. 

�:` ��b�`_\�
�â�a��_`� : = ( 11.0001²�J�â�l�¬) (4.27) 

 

Alshraideh et al.(2013) apresentaram um gerador de dados de teste capaz 

de encontrar dados de teste adequados de acordo com o critério ramo para 

armazenar programas de teste de unidades (procedimentos, funções, pacotes) no 

oráculo. O sistema de informação do hospital universitário Jordan foi usado para 

verificar a eficácia do gerador de dados de teste, que usa o Algoritmo Genético, 

porém informações detalhadas não foram descritas. A função de avaliação é a 

mesma utilizada por Alshraideh et al. (2011), ou seja, as equações 4.11, 4.12, 4.13 e 

4.14. Os resultados mostraram que, em média, foi obtido 98% de cobertura, porém, 

um problema ocorre quando o ramo alvo depende de dados recuperados do oráculo, 

neste caso, o Algoritmo Genético não consegue gerar dados de teste que executem 

este ramo alvo. 

Lakhotia et al. (2013) estenderam o trabalho de Lakhotia et al. (2010b). O 

que inclui uma variante da técnica do Método de Variável Alternada e uma 

investigação sobre a eficácia e eficiência dos algoritmos de geração de dados de 

teste na manipulação de ponteiros. Os objetivos e as métricas utilizadas são as 

mesmas do trabalho anterior, como também os estudos de caso. Sendo assim, a 

proposta é comparar a ferramenta AUSTIN, que suporta o Método de Variável 

Alternada, e uma variante sua bem como o algoritmo de Busca aleatória com o 

framework de Testes Evolutivos, que foi configurado para o uso do Algoritmo 

Genético. Os parâmetros do Algoritmo Genético foram ajustados manualmente para 
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fornecer um bom conjunto, sendo utilizado em todas as funções do experimento. O 

tamanho da população foi ajustada para 200 indivíduos, o elitismo usou a estratégia 

de seleção e, nos operadores de cruzamento e mutação, foram aplicadas taxas de 

100% e 1%, respectivamente. A técnica do Método de Variável Alternada foi 

utilizada na sua forma mais simples, ou seja, um vetor é inicializado com valores 

aleatórios contendo os tipos de entradas (exemplo, números inteiros, ponto 

flutuante) possíveis da função a ser testada. Em seguida, o chamado “movimentos 

exploratórios” é feito para cada elemento por vez. Isto consiste em adicionar ou 

subtrair um valor dela para cada elemento. Na variante deste algoritmo, foi 

introduzida a técnica de Execução Simbólica Dinâmica, que é capaz de lidar melhor 

com entradas do tipo ponteiro. O algoritmo de Busca aleatória é uma técnica 

simples, que gera valores aleatórios para as entradas de uma função. Os resultados 

de uma avaliação empírica mostraram que a ferramenta AUSTIN é igualmente eficaz 

e eficiente como o framework de Testes Evolutivos. 

Kempka et al. (2013) desenvolveram um estudo empírico e propuseram  

duas novas buscas locais, Geometric Search e Lattice Search, que são usadas junto 

com o Método de Variável Alternada para   localizar o ideal de uma função unimodal 

de forma mais eficiente depois da primeira exploração, comparando com o Método 

de Variável Alternada, que usa uma busca local acelerada, chamada de Iterated 

Pattern Search. A Geometric Search utiliza uma variante da busca binária, em que, 

inicialmente, é feita uma busca padrão e, em seguida, aplicada a busca binária. A 

distância inicial de uma função unimodal é encontrada em tempo logaritmo. O Lattice 

Search é um refinamento da busca de Fibonacci para domínios inteiro, sendo assim, 

os pontos da busca são avaliados de acordo com os números de Fibonacci, de 

modo que apenas os novos pontos da busca serão avaliados a cada iteração, isto 

faz com que o Lattice Search se torne mais rápido do que o Geometric Search. Para 

avaliação da abordagem proposta, foram selecionadas quatro funções da ferramenta 

IGUANA12 e aplicada a função objetivo com as seguintes métricas: Nível de 

Aproximação e a Distância Ramo. Os resultados mostram que o MVA com o 

Geometric Search e o Lattice Search tem um desempenho melhor do que o MVA 

com a busca local acelerada. 

                                                           
12 P. McMinn. IGUANA: Input generation using automated novel algorithms. A plug and play research tool. 
Technical Report CS-07-14, Uni. Sheffield, 2007. 
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Fraser et al. (2013) estenderam o Algoritmo Genético utilizando a ferramenta 

EVOSUITE para um Algoritmo Memético, em que,  em intervalos regulares, a busca 

inspecionará as variáveis primitivas (arrays e strings) e tentará aplicar a Busca local 

para melhorá-la. Foram utilizadas classes de experimentos anteriores, tendo sido 

excluídas aquelas em que o EVOSUITE atingiu 100% de cobertura, resultando em 

16 classes para teste. O experimento tem como objetivo maximizar a cobertura, para 

isto, utilizou a métrica Distância Ramo. O estudou avaliou a cobertura obtida por 

cada classe e os efeitos de quatro parâmetros, o que mostrou que o Algoritmo 

Memético obteve melhor resultado do que o Algoritmo Genético, aumentando em até 

32% a cobertura ramo. 

Mehboob et al. (2013) usaram o algoritmo Colônia de Formigas para 

explorar e reduzir o espaço de busca. Sua principal tarefa é buscar o número 

mínimo de casos de teste “ideal” que preencham os critérios de cobertura 

correspondentes a cada modelo de entrada. A função de avaliação indica a solução 

ótima encontrada pelo algoritmo através do valor de aptidão. Informações sobre 

quais as métricas utilizadas na função de avaliação não foram descritas pelos 

autores. Um estudo de caso utilizou o modelo do comportamento de um elevador e 

comparou com algumas técnicas existentes, tendo a abordagem proposta sido 

capaz de obter cobertura máxima em relação às demais. 

Fraser et al. (2013) definiram um conjunto de operadores locais e 

estenderam o Algoritmo Genético utilizado na ferramenta EVOSUITE, com um 

Algoritmo Memético. A função de avaliação tem como objetivo maximizar a cobertura 

utilizando o critério de cobertura ramo, através da métrica Distância Ramo. No 

experimento, foi utilizado um conjunto de 16 classes de código aberto de diferentes 

tipos (aplicações numéricas e processamento de texto), e os resultados mostraram 

que a abordagem proposta aumenta em até 32% a cobertura ramo em relação ao 

Algoritmo Genético simples. 

Fraser e Arcuri (2013) propuseram um novo paradigma em que todo o 

conjunto de teste evolui com o objetivo de cobrir todas as metas de cobertura, ao 

mesmo tempo em que mantém o menor conjunto possível de testes. A função de 

avaliação tem como objetivo maximizar a cobertura utilizando o critério de cobertura 

ramo, através da métrica Distância Ramo. No experimento, foi utilizada a ferramenta 
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EVOSUITE e comparada com uma abordagem tradicional (single Branch approach), 

sendo que  nesta abordagem um indivíduo no espaço de busca representa um único 

caso de teste. No experimento, foram utilizadas bibliotecas de código aberto e um 

estudo de caso industrial que resultou em 1741 classes. Os resultados mostraram 

que EVOSUITE alcança até 188 vezes a cobertura ramo em relação à abordagem 

tradicional. 

Ali et al. (2014) apresentaram melhorias para heurísticas previamente 

existentes para o problema de solução de restrições OCL. Eles introduzem quatro 

novas heurísticas chamadas Improved-and Branch Distance Calculation, Improved-

or Branch Distance Calculation, Improved-implies Branch Distance Calculation e 

Improved-xor Branch Distance Calculation. Essas heurísticas são aplicadas a uma 

função de avaliação baseada no trabalho de McMinn (2004) em três métodos de 

busca, entre eles um Algoritmo Genético, Método de Variável Alternada e Estratégia 

Evolutiva. Foi utilizada uma Busca Aleatória como base de comparação para os 

algoritmos investigados. No Algoritmo Genético, o cromossomo tem uma 

representação binária, o operador de cruzamento é aplicado a 75% da população, o 

cruzamento é feito em um único ponto e o operador de mutação é aplicado a uma 

taxa de 1/n, em que n é o número de variáveis. Foi avaliada a taxa de sucesso dos 

algoritmos medida como o menor número de iterações para resolver as restrições 

OCL. Foram apresentados experimentos em instâncias geradas artificialmente e em 

uma instância real da Cisco. Os resultados mostraram que as novas heurísticas 

levaram os algoritmos a um desempenho significativamente melhor, tendo o 

algoritmo de Estratégia Evolutiva se destacados entre as demais. 

Mao (2014) propôs uma solução para a geração de dados de teste, 

utilizando o Algoritmo de Nuvem de Partículas e compara com o Algoritmo Genético 

e o Simulated Annealing com o objetivo de obter a máxima cobertura ramo, 

utilizando como métrica a Distância Ramo. Devido ao fato de a proposta do autor ser 

para o uso do Algoritmo Nuvem de Partículas, detalhes dos demais algoritmos não 

são descritos, sendo informados apenas os parâmetros básicos que, no caso do 

Algoritmo Genético, a estratégia de seleção é a roleta, a probabilidade do 

cruzamento é de 0,90 e de mutação é de 0,05. No Simulated Annealing, os 

parâmetros informados foram apenas a temperatura inicial (1,0) e o coeficiente de 

resfriamento (0,95). No Algoritmo de Nuvem de Partículas, os parâmetros 
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informados foram o coeficiente de resfriamento (0,95), a inércia do peso ([0.2,1]), as 

constantes de aceleração (c� − c�= 2,05) e a velocidade máxima que foi ajustada de 

acordo com cada programa sob teste. A função de avaliação é calculada pela 

equação 4.28, em que 2(�a<�) é função da distância ramo para o i-ésimo ramo do 

programa, 	θ é uma constante igual a 0,01 e w( é o peso correspondente ao i-ésimo 

ramo. Para validar a eficácia da geração de dados de teste com o Algoritmo Nuvem 

de Partículas, foi feita uma análise experimental com oito programas do mundo real 

(benchmark). Os resultados mostraram que o Algoritmo Nuvem de Partículas teve 

um resultado melhor (cobertura média e taxa de sucesso) em relação aos outros 

algoritmos, sendo 28 vezes mais rápido do que o Algoritmo Genético e 10 vezes 

mais rápido do que o Simulated Annealing. 

1 µθ = ∑ w( ∙ f(bch()·(�� ¸²�  (4.28) 

 

Hermadi et al. (2014) propuseram desenvolver um critério dinâmico de 

parada   para interromper o processo de geração de dados de teste assim que for 

verificado que não vale mais a pena continuar com a busca, isto sem comprometer o 

nível de confiança do teste. Um Algoritmo Genético é usado como gerador de dados 

de teste. O cromossomo é um caso de teste que contém um conjunto de dados de 

teste. Cada caso de teste faz com que o caminho destino seja executado, sendo 

natural que um mesmo caminho seja coberto por vários casos de teste. O objetivo é 

gerar um conjunto de casos de teste que faça com que todos os caminhos de 

destino sejam executados. A população inicial é gerada aleatoriamente, o critério de 

seleção usado é a roleta, e os operadores de cruzamento e mutação são usados da 

seguinte forma: cruzamento de um ponto e taxa 90% e mutação taxa de 10%. A 

função de avaliação baseia-se no Nível de Aproximação e na Distância Ramo. Um 

experimento com 21 programas (escrito em C) mostrou que a principal vantagem da 

abordagem proposta é que um parâmetro arbitrário (quantas gerações para a busca) 

pode ser substituído por um método que se baseia no histórico da própria busca. 

Bueno et al. (2014) apresentaram uma nova técnica de geração de dados de 

teste que   usa o conceito de diversidade do conjunto de teste baseado geração de 

dados de teste orientado à diversidade (Diversity Oriented Test Data Generation – 
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DOTG). A diversidade desses conjuntos calcula as distâncias entre os dados de 

teste no domínio de entrada do programa. Duas meta-heurísticas são utilizadas para 

aplicar a técnica de DOTG: Algoritmo Genético e Simulated Annealing. Uma terceira 

meta-heurística chamada Simulated repulsion é proposta.  No Algoritmo Genético, o 

cromossomo é um vetor (inteiros ou reais), o operador de cruzamento é uniforme e 

faz uma troca aleatória dos valores das variáveis de entrada com uma probabilidade 

pce no operador de mutação, e novos valores são introduzidos nas variáveis de 

entrada com uma probabilidade pm. A diversidade do conjunto de teste (T) 

composto por m dados de teste 	(t):	T = t�, t�, … , t�  é definida na equação 4.29.  A 

eficácia do DOTG foi avaliada com o uso de uma simulação de Monte Carlo e em 

programas simples, tendo sido medidas  a cobertura do fluxo dos dados de mutação 

e a pontuação alcançada. A técnica de Testes Aleatórios foi utilizada como uma 

base para essas avaliações. Os resultados fornecem uma compreensão dos 

potenciais ganhos em termos de eficácia do teste com o DOTG sobre os Testes 

Aleatórios e também revelam fatores de teste que podem fazer o DOTG menos 

eficaz. 

��7(>) =gg min	(D(t(, t»)�
»��((¼»)

�
(��  (4.29) 

 

Omar et al. (2014) apresentaram três técnicas de busca melhorada: Busca 

local guiada, Busca aleatória restrita e Busca de enumeração restrita para encontrar 

HOMs. A Busca local guiada usa uma heurística que combina as FOMs com mais 

chances de produzir HOMs. A Busca aleatória restrita usa um parâmetro 

configurável para limitar a busca em um espaço de busca onde os HOMs 

provavelmente serão encontrados. A Busca de enumeração restrita enumera todos 

os HOMs candidatos em uma sequência predefinida a partir da região do espaço de 

busca onde há uma maior chance de encontrar HOMs. Um Algoritmo Genético e 

dois algoritmos de busca (local e aleatória) são usados no experimento para fins de 

comparação. No Algoritmo Genético, o cromossomo é representado por um array de 

strings unidimensional em que cada elemento do array representa uma linha de 

código do programa sob teste. O operador de cruzamento é feito usando dois pontos 

distintos, e o operador de mutação, com uma taxa 10%. O algoritmo de Busca 
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Aleatória explora o espaço de busca de todos os HOMs candidatos, selecionando 

aleatoriamente os HOMs, um de cada vez, procurando os HOMs que não são 

“mortos” por um determinado conjunto de teste. O algoritmo repete o processo de 

gerar um HOM com um conjunto de FOMs selecionados aleatoriamente a partir de 

uma lista de FOM. O grau de um HOM gerado é selecionado aleatoriamente para 

permitir que o algoritmo examine qualquer HOM candidato no espaço de busca. 

Cada HOM gerado é compilado e executado, o resultado da execução é registrado e 

seu valor de aptidão, calculado. A função de avaliação é a mesma utilizada por 

Omar et al. (2011), ou seja, as equações 4.25 e 4.26. Um experimento foi 

desenvolvido para comparar a desempenho das técnicas propostas, utilizando 

quatro programas AspectJ e dois programas Java com tamanhos diferentes. Os 

resultados mostraram que a Busca Local Guiada foi mais bem-sucedida em termos 

de localizar o maior número de HOMs. A Busca de Enumeração Restrita teve melhor 

desempenho nos programas que tinham um maior número de mutantes de segunda 

ordem. A Busca Aleatória Restrita e o Algoritmo Genético obtiveram resultados 

similares e foram mais bem-sucedidos do que o algoritmo de Busca Aleatória. 

Galeotti et al. (2014) estenderam a ferramenta EVOSUITE, integrando a 

Execução Simbólica Dinâmica como uma etapa de melhoria local no resultado no 

Algoritmo Genético em uma abordagem adaptativa. Sendo assim, durante a 

execução do Algoritmo Genético, após terem sido feitas a execução dos operadores 

de cruzamento e a mutação, os indivíduos poderão ser melhorados através da 

Execução Simbólica Dinâmica, e a busca seguirá com esses indivíduos melhorados. 

Um experimento feito em 38 classes comparou a ferramenta EVOSUITE + DSE com 

as ferramentas EVOSUITE + AG e DSE. O resultado global mostra que a ferramenta 

EVOSUITE + DSE aumentou em média 1,2% a cobertura ramo. 

Fraser e Arcuri (2014) utilizaram a ferramenta EVOSUITE para avaliar o 

comportamento de classes Java Genéricas. Em classes genéricas, é possível 

parametrizar as classes e os métodos de diferentes tipos. A função de avaliação tem 

como objetivo maximizar a cobertura utilizando o critério de cobertura ramo, através 

da métrica Distância Ramo. Alguns exemplos artificiais mostraram que a ferramenta 

foi capaz de obter 100% de cobertura em relação a outros geradores de teste que 

falharam: Randoop (PACHECO et al.,2007), Dsc (ISLAM et al., 2010), Symbolic Path 

Finder (ANAND et al., 2007) e Pex (TILMANN E HALLEUX, 2008) 
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Arcuri et al. (2014) estenderam a ferramenta EVOSUITE para lidar com 

dependências de ambiente, usando  a instrumentação do bytecode para controlar o 

estado do ambiente e as entradas durante a geração dos dados de teste; será 

incluídos  o estado de ambiente e as entradas como parte do espaço de busca do 

EVOSUITE e, por fim, serão observadas  as interações do ambiente durante os 

testes e restaurado  o estado do ambiente após a execução do teste. A função de 

avaliação tem como objetivo maximizar a cobertura utilizando o critério de cobertura 

ramo, através da métrica Distância Ramo. Foi feito um experimento em 100 projetos 

Java do SF10013. Os resultados mostraram que a cobertura de código melhorou 

significativamente e, em alguns casos, chegou a cobrir 80% - 90% do código. 

Arcuri e Fraser (2014) propuseram a aplicação de um conjunto de critério de 

cobertura, ao invés de apenas um critério de cobertura para cada conjunto de teste, 

e utilizam a ferramenta EVOSUITE para um estudo empírico em 100 classes Java. A 

função de avaliação tem como objetivo maximizar a cobertura utilizando o critério de 

cobertura ramo, através da métrica Distância Ramo. O experimento comparou o 

desempenho da ferramenta quando aplicada a um conjunto de critérios de cobertura 

e quando aplicada a um único critério de cobertura. Os resultados mostraram que, 

para um conjunto de critérios de cobertura, a cobertura média foi de 76%, enquanto, 

para um único critério de cobertura, ela foi de 67%. 

Kotelyanskii e Kapfhammer (2014) estenderam o trabalho de Arcuri e Fraser 

(2011) incrementando na ferramenta EVOSUITE uma configuração conhecida como 

SPOT (Sequential Parameter Optimization Toolbox), comparando os resultados com 

o trabalho de Arcuri e Fraser (2011). A função de avaliação é baseada na métrica 

Distância Ramo. O experimento avaliou 475 classes Java do SF100 e os resultados 

da proposta atual não foram satisfatórios. Detalhes sobre as métricas utilizadas não 

foram descritas pelos autores. 

A Tabela 2 mostra a classificação dos artigos acima descritos da seguinte 

forma: Ano, Autor, Algoritmos utilizados e Avaliação. Uma observação importante é 

que, os pesquisadores da área de Inteligência Artificial costumam chamar a técnica 

de Busca Local utilizando o termo Hill Climbing, neste trabalho, será utilizado apenas 

o termo Busca Local. 

                                                           
13 http://www.evosuite.org/experimental-data/sf100/ 
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Tabela 2: Classificação dos artigos mono-objetivo 

Ano Autor Algoritmos utilizados Avaliação 

2009 Srivastava et al. Algoritmo Genético 
Cálculo de prioridade 
conforme equações 

4.1 e 4.2 

2009 Jia e Harman Algoritmo Genético, 
Busca Local e Guloso 

Cálculo de prioridade 
conforme equações 

4.3 e 4.4 

2009 Sofokleous et al. Algoritmo Genético 
Cálculo de prioridade 

conforme equação 
4.5 

2009 Lakhotia et al. Ferramentas CUTE e 
AUSTIN 

Nível de Aproximação 
e Distância Ramo 

2010a Lakhotia et al. Método de Variável 
Alternada 

Nível de Aproximação 
e Distância Ramo 

2010b Lakhotia et al. 
Algoritmo Genético, 

Ferramenta AUSTIN e 
Teste Aleatório 

Nível de Aproximação 
e Distância Ramo 

2010 Ghiduk e Girgis 
Algoritmo Genético e 

Teste Aleatório 

Cálculo de prioridade 
conforme equação 

4.6 

2010 Zhao et al. Algoritmo Genético 

Cálculo de prioridade 

conforme equações 

4.7 e 4.8 

2010 Huang et al. 
Algoritmo Genético e 

Teste Aleatório 

Cálculo de prioridade 

conforme equação 

4.9 

2010 Harman e McMinn 
Algoritmo Genético, 
Busca Local e Teste 

Aleatório 

Nível de Aproximação 
e Distância Ramo 

2010 Dahiya et al. 
Algoritmo Colônia de 

Abelhas 

 

Distância Ramo 
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Ano Autor Algoritmos utilizados Avaliação 

2010 Ghiduk 
Algoritmo Colônia de 

Formigas 

Cálculo de prioridade 
conforme equação 

4.10 

2011 Alshraideh et al. Algoritmo Genético 
(Multi-populacional) 

Cálculo de prioridade 
conforme equações 
4.11, 4.12, 4.13 e 

4.14 

2011 Baars et al. 
Algoritmo Genético e 
Método de variável 

Alternada 

Cálculo de prioridade 
conforme equações 

4.15 e 4.16 

2011 Pachauri e 
Gursaran 

Algoritmo Genético e 
variantes 

Cálculo de prioridade 
conforme equação 

4.17 

2011 Maragathavalli 
Algoritmo Genético e 

Teste Aleatório 
Maximizar a 

cobertura 

2011 Jin et al. 
Algoritmo Genético e 

TDGP Distância Ramo 

2011 Malburg e Fraser 

Algoritmo Genético + 
Execução Simbólica 
Dinâmica, Algoritmo 
Genético simples e 

Busca Aleatória 

Distância Ramo 

2011 Maragathavalli et 
al. 

Algoritmo Genético e 
Busca Aleatória 

Maximizar a 
cobertura 

2011 Lee et al. Algoritmo Genético 

Mede a aptidão de 
um caso de teste e 
verifica quão perto 
está do objetivo do 

teste 

2011 Romano et al. 
Algoritmo Genético e 

Teste Aleatório 

Cálculo de prioridade 
conforme equação 

4.18 

2011 Ali et al. 
Algoritmo Genético, 
Busca Aleatória e 

Estratégia Evolutiva 
Distância Ramo 
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Ano Autor Algoritmos utilizados Avaliação 

2011 Bauersfeld et al. 
Algoritmo Colônia de 

Formigas 

Cálculo de prioridade 
conforme equação 

4.19 

2011a Fraser e Arcuri EVOSUITE Distância Ramo 

2011b Fraser e Arcuri EVOSUITE Distância Ramo 

2011 Arcuri e Fraser EVOSUITE Distância Ramo 

2012 Latiu et al. 
Algoritmo Genético, 

Simulated Annealing e 
Nuvem de Partículas 

Cálculo de prioridade 
conforme equações 

4.20, 4.21 e 4.22 

2012 Lefticaru e Ipate Algoritmo Genético 
Cálculo de prioridade 

conforme equação 
4.23 

2013 Lakhotia et al. 

Algoritmo Genético, 
Método de Variável 
Alternada e Busca 

Aleatória 

Nível de Aproximação 
e Distância Ramo 

2013 Kempka et al. Método de Variável 
Alternada 

Distância Ramo 

2013 Fraser et al. 
Estende a ferramenta 
EVOSUITE e Método 
de Variável Alternada 

Distância Ramo 

2013 Mehboob et al. Algoritmo Colônia de 
Formigas 

Minimizar os casos 
de teste 

2013 Fraser et al. EVOSUITE Distância Ramo 

2013 Fraser e Arcuri EVOSUITE Distância Ramo 

2014 Ali et al. 

Algoritmo Genético, 
Método de Variável 
Alternada, Busca 

Aleatória e Estratégia 
Evolutiva 

Distância Ramo 

2014 Mao Algoritmo Genético, 
Simulated Annealing e 
Nuvem de Partículas 

Cálculo de prioridade 
conforme equação 

4.28 
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4.2 Multiobjetivo 

Pinto e Vergilio (2010) exploraram uma abordagem de otimização 

multiobjetivo para o problema de geração de dados de teste. Um framework é 

proposto em que é possível utilizar dois tipos de representações para os dados de 

teste e permitir o teste para programas com linguagem de código estruturada e 

orientada a objeto, bem como a integração de três ferramentas de teste: Poketool 

(MALDONATO et al., 1992), Proteum (DELAMARO E MALDONATO, 1996) e 

JaBUTi (VINCENZI et al., 2006). O framework implementa o algoritmo NSGAII que 

avalia as soluções de acordo com o conceito de Dominância de Pareto, 

considerando três objetivos: cobertura de um critério estrutural escolhido, tempo de 

execução e capacidade de revelar falhas. Na cobertura de um critério estrutural 

escolhido, o testador poderá escolher um dos critérios de adequação de teste 

disponibilizados pelas ferramentas. A cobertura de cada conjunto x (individual) a ser 

maximizada é dada pela equação 4.30. O tempo de execução de um conjunto de 

Ano Autor Algoritmos utilizados Avaliação 

2014 Hermadi et al. Algoritmo Genético Nível de Aproximação 
e Distância Ramo 

2014 Bueno et al. Algoritmo Genético e 
Simulated Annealing 

Cálculo de prioridade 
conforme equação 

4.29 

2014 Omar et al. Algoritmo Genético e 
Busca Aleatória 

Cálculo de prioridade 
conforme equações 

4.25 e 4.26 

2014 Galeotti et al. EVOSUITE Distância Ramo 

2014 Fraser e Arcuri EVOSUITE Distância Ramo 

2014 Arcuri et al. EVOSUITE Distância Ramo 

2014 Arcuri e Fraser EVOSUITE Distância Ramo 

2014 Kotelyanskii e 
Kapfhammer 

EVOSUITE Distância Ramo.Não 
foi discutida pelo 

autor 
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dados de teste x é dado pela soma do tempo de execução de cada dado de teste 

sobre x. Para avaliar a capacidade de revelar falhas por um conjunto de dados de 

teste x, é usado o teste de mutação, e os operadores são implementados pela 

ferramenta Proteum. Neste caso, é verificada a capacidade dos dados de teste de 

remover os mutantes, sendo dada uma pontuação para a mutação de x fornecida 

pela ferramenta. Duas representações para os dados de teste em cada indivíduo 

podem ser usadas, dependendo da escolha da linguagem (estruturada ou orientada 

a objetos) e da ferramenta. No contexto linguagem estruturada, a entrada consiste 

numa sequência de valores para executar o programa. O tipo e o número dos 

valores são fixos e fornecidos pelo teste e variam de acordo com o programa a ser 

testado. Devido a isto, a codificação da entrada é simples. No contexto OO, no 

entanto, os dados de teste não são uma sequência simples de valores. Ele contém 

sequências de chamadas a construtores e métodos, incluindo os parâmetros 

correspondentes. Para representar cada um dos dados de teste, o framework usa a 

gramática introduzida por Tonella (2004). Na população, os indivíduos representam 

um conjunto de dados de teste, e o tamanho máximo deste conjunto é determinado 

pelo testador. Os operadores de cruzamento de mutação são feitos de acordo com a 

linguagem escolhida. No caso da linguagem estruturada, os operadores são 

aplicados considerando cada tipo de entrada fornecida. No cruzamento, se os 

valores forem números inteiros, eles poderão ser sintetizados ou subtraídos para 

compor outros valores de teste. Se eles forem string, podem ser concatenados. A 

mutação ocorre de acordo com uma probabilidade. Em tal caso, um novo valor é 

gerado e considerado o tipo do valor de entrada. Os dados de teste duplicados são 

eliminados. Para a linguagem orientada a objeto, o operador de mutação altera, 

insere ou remove entradas, construtores e métodos são invocados. O operador de 

cruzamento seleciona pontos que podem ser na sequência dos métodos chamados 

ou na parte que contém os parâmetros. Para ambas as linguagens, a taxa de 

cruzamento e mutação são 0,8 e 0,2, respectivamente. Três estudos de casos foram 

utilizados para comparar os resultados do framework proposto com uma estratégia 

aleatória. No primeiro estudo de caso, foram usados dois programas Java (Find.java 

e TriTyp.java14), dois objetivos (cobertura de um critério estrutural escolhido e tempo 

de execução) e a ferramenta JaBUTi. Os resultados mostraram que as soluções da 

estratégia aleatória são dominadas pelas soluções do NSGAII e que as soluções do 
                                                           
14 http://www.infcr.uclm.es/www/mpolo/stvr/ 
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NSGAII tiveram entre 52% e 81% de cobertura contra 40% - 88% da estratégia 

aleatória. No segundo estudo de caso, foram avaliados dois objetivos: cobertura de 

um critério estrutural escolhido e capacidade de revelar falhas. O programa 

compress.c15 foi usado para teste. Os resultados mostraram que ambas as 

estratégias analisadas atingem a mesma cobertura, no entanto, o conjunto de dados 

de teste gerado pelo NSGAII tem maior capacidade de revelar falhas. No terceiro 

estudo de caso, foi utilizado o mesmo programa do segundo estudo de caso, tendo 

sido investigados os três objetivos. Os resultados mostraram que o NSGAII alcança 

a mesma cobertura (quando testado com dois objetivos), ao mesmo tempo em que 

minimiza o terceiro objetivo (execution time), o mesmo não acontecendo com a 

estratégia aleatória. 

�K��\ã:S = �G 	RR R��:
	a:�R`�:S ∗ 100�G 	�:��	\R	RR R��:
	`R½GR`�\:
 (4.30) 

 

Bozkurt e Harman (2012) introduziram uma formulação multiobjetivo de 

dados teste orientado a serviços com foco no equilíbrio entre o preço e a 

confiabilidade e utilizam a ferramenta ATAM (BOZKURT E HARMAN, 2011). O 

algoritmo NSGAII foi utilizado a fim de investigar o efeito de três fatores (tamanho da 

composição, topologia e o número de serviços descobertos) sobre o desempenho 

(tempo de computação) e qualidade (aproximação para frente de Pareto). Dois 

objetivos são propostos: minimizar preço e maximizar a confiabilidade. O preço 

(custo) é a soma dos custos de todos os serviços necessários para gerar os dados. 

A confiabilidade também se relaciona à confiabilidade dos serviços utilizados. O 

método de geração de soluções da população inicial escolhe, aleatoriamente, um 

serviço de cada grupo de serviços considerado. O operador de mutação (taxa de 

35%) troca um serviço por outro do mesmo grupo. Dadas duas soluções, o operador 

de cruzamento (taxa de 50% em um ponto) pega uma delas como base e substitui 

serviços que geram a entrada de certo serviço com entradas da outra solução que 

geram o mesmo tipo de entrada. Um estudo de caso com nove grupos de serviços16 

foi avaliado levando em conta apenas o custo e a confiabilidade. Os resultados 

forneceram evidências da robustez da abordagem proposta. 
                                                           
15Available on the book of Kernighan [16] and also used by other authors in the literature [29]. 
16 Remote Methods: http://www.remotemethods.com/ 
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Ferrer et al. (2012) avaliaram o problema de geração de dados de teste 

multiobjetivo a fim de analisar o desempenho de uma abordagem multiobjetivo direta 

versus uma aplicação mono-objetivo, seguido por uma seleção de casos de teste. 

Na abordagem multiobjetivo, foram utilizados os seguintes algoritmos: NSGAII (19), 

MOCell (20), SPEA2 (22), PAES (23) e RNDMulti (algoritmo de Busca Local);  e na 

abordagem mono-objetivo, foram   utilizados  o Algoritmo Genético e uma Estratégia 

Evolutiva. A função de avaliação considerou dois objetivos: maximizar a cobertura e 

minimizar o custo oráculo. Uma análise experimental compara essas abordagens em 

dois benchmarks diferentes. O primeiro é composto por 80017programas Java 

criados por um gerador de programa. O segundo benchmark é composto por 13 

programas reais extraídos da literatura. Na abordagem multiobjetivo, os resultados 

indicam que o custo oráculo pode ser devidamente otimizado; no entanto, a 

cobertura ramo total do sistema representa um grande desafio. Em relação aos 

algoritmo mono-objetivo, embora necessitem de uma segunda fase para seleção dos 

casos de teste para reduzir o custo oráculo, eles são muito eficazes para maximizar 

a cobertura. 

Gong e Yang (2013) se concentraram no problema de geração de dados de 

teste para a cobertura caminho e detecção de erros. O objetivo é gerar dados de 

teste que não só atravessem um caminho, mas também detectem possíveis erros 

neste caminho. O problema é formulado como um problema com dois objetivos - 

erros detectados no caminho percorrido e nível de risco desses erros - cuja restrição 

é o caminho que deve ser percorrido até um caminho alvo. Um Algoritmo Genético é 

empregado para resolver o modelo formulado, e vários tipos de métodos de 

detecção de erros são dados. Finalmente, o método proposto é aplicado ao 

programa bubblesort e a alguns programas do mundo real, sendo comparado com 

um método aleatório em três aspectos: o número de gerações, o tempo consumido 

necessário para gerar os dados de teste desejado e a taxa de sucesso na detecção 

de erros. Os resultados experimentais confirmam que o método proposto pode 

efetivamente gerar dados de teste que não só percorrem o caminho alvo, mas 

também detectam falhas. 

 

                                                           
17 http://neo.lcc.uma.es/mase/index.php/component/content/article/48-problems/121-source-of-800-sythetic-
programs 
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Tabela 3: Classificação dos artigos multiobjetivo 

Ano Autor Algoritmos utilizados Objetivos 

2010 Pinto e Vergilio NSGAII 

cobertura de um critério 
estrutural escolhido, tempo de 

execução e capacidade de 
revelar falhas 

2012 
Bozkurt e 
Harman 

NSGAII 
minimizar preço e maximizar a 

confiabilidade 

2012 Ferrer et al. 

NSGAII, MOCell, SPEA2, 
PAES, Busca Local, 

Algoritmo Genético mono-
objetivo e Estratégia 

Evolutiva mono-objetivo 

maximizar a cobertura e 
minimizar o custo oráculo 

2013 Gong e Yang Algoritmo Genético 
número de erros detectados no 

caminho percorrido e o nível 
de risco desses erros 
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5 Considerações Finais 

 

A etapa de Teste de Software é tratada por diversos autores como a 

atividade de maior custo para o desenvolvimento do software, pois é nesta etapa 

que serão verificadas a qualidade e a eficiência do produto.  

A preocupação em reduzir os custos sem comprometer a qualidade do 

software fez com que outra área da Ciência da Computação e da Matemática 

Aplicada fosse então inserida nesta etapa do Teste de Software para resolver este 

problema, que são as técnicas de otimização. 

A união dessas duas áreas foi chamada por Harman e Jones em 2001 de 

Search Based Software Engineering (SBSE). Apesar de este termo ter sido proposto 

apenas em 2001, observa-se que, em meados da década de 70, já apareciam os 

primeiros trabalhos de pesquisa (MILLER e SPOONER, 1976) utilizando a técnica 

de otimização em problemas de Teste de Software. Entre 1976 e 2000, eram apenas 

60 artigos publicados, enquanto entre 2001 e 2014, já foram contabilizadas 652 

publicações, mostrando o grande despertar da comunidade acadêmica para esta 

nova área de pesquisa. 

Uma classificação dos trabalhos publicados no período de 2009 a 2014 

considerou os algoritmos de otimização utilizados pelos autores e as suas principais 

características. Importante ressaltar que, na grande maioria dos trabalhos, os 

autores comparam os experimentos a outras técnicas/algoritmos e não buscam 

estender trabalhos já existentes. 
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Anexo A: Algoritmos de Otimização 

Neste apêndice, serão descritos os algoritmos de otimização utilizados por 

diversos pesquisadores na área de Teste de Software para o problema de geração 

de dados de teste.  

A.1. Algoritmo Genético 

 

O Algoritmo Genético (AG) é um exemplo de Algoritmo Evolutivo que trata 

de uma técnica de busca heurística (MARAGATHAVALLI, 2011). São conhecidos 

como algoritmo de busca global, uma vez que a amostragem de muitos pontos no 

espaço de busca de uma só vez oferece maior resistência aos mínimos locais. 

Normalmente, um AG utiliza uma representação binária, ou seja, as soluções 

candidatas são codificadas como sequências de 1s e 0s; contudo, também pode ser 

utilizada representação mais natural para o problema, como, por exemplo, uma lista 

de valores de ponto flutuante (HARMAN et al., 2012). 

Proposto por John Holland em 1975, o AG é inspirado na evolução 

Darwiniana e no conceito de sobrevivência do “mais apto”. Cada ponto no espaço de 

busca atual sob consideração é referido como um “indivíduo” ou um “cromossomo”. 

O atual conjunto de indivíduos atualmente sob consideração é coletivamente referido 

como “população” atual, e cada sucessiva população é chamada de geração. O loop 

principal do AG pode ser visto na Figura 8.  

 

Figura 8: Visão geral das principais etapas do AG 

Fonte: McMinn (2011) 
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A.2. Algoritmo Memético 
 

O Algoritmo Memético é uma forma híbrida do Algoritmo Genético que utiliza 

algum método de Busca Local (descrito na seção 4.2). A maneira mais comum de 

implementar esse algoritmo é a utilização de um algoritmo de busca local simples 

que melhore a aptidão da população inicial e dos indivíduos resultantes da operação 

de recombinação. De forma geral, o Algoritmo Memético tem uma melhor 

performance do que os Algoritmo Genético (WHITLEY, 1994).  

 

A.3. Estratégia Evolutiva 

 

O algoritmo de Estratégia Evolutiva é mais simples do que o Algoritmo 

Genético. Este algoritmo se caracteriza pelo tamanho da população, que é igual a 

um, ou seja, existe apenas um indivíduo na população e ele é representado por uma 

sequência de bits. A exploração do espaço de busca é feita pelo operador de 

mutação bit a bit. Para produzir uma prole, este operador gera cada bit, 

independentemente, na cadeia de bits, com uma probabilidade (p) com base no 

comprimento da string. Caso a aptidão do filho seja melhor do que a do pai, o filho é 

mantido para a próxima geração (ARCURI, 2012). 

 

A.4. Busca Aleatória 

 

Busca Aleatória é o algoritmo de busca mais simples. Soluções aleatórias 

são verificadas até que um ótimo global seja encontrado ou um critério de parada 

seja atendido (tempo máximo, número máximo de tentativas etc.). A função de 

aptidão é responsável por informar se um ótimo global foi localizado. Busca Aleatória 

é geralmente utilizado na literatura como uma linha de base para comparação com 

outros algoritmos de busca. Uma característica importante deste algoritmo é a 
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distribuição de probabilidades utilizadas para verificação das novas soluções 

(ARCURI, 2012). 

 

A.5. Nuvem de Partículas (Particle Swarm Optimization – 

PSO) 

 

PSO é uma técnica de computação evolutiva proposta por Kennedy e 

Eberhart (1995). Esta técnica se assemelha ao Algoritmo Genético, pois se inicia 

com um grupo de indivíduos gerados aleatoriamente e utiliza um valor de aptidão 

para avaliar cada partícula a partir da população. Para cada solução potencial em 

PSO, é atribuída uma velocidade aleatória. Durante o processo do PSO, cada 

partícula monitora suas coordenadas (posição e velocidade), que estão associadas 

com a melhor solução alcançada até o momento. 

O PSO consiste no seguinte conceito: a cada passo, a velocidade 

(aceleração) é alterada para cada partícula com a sua melhor aptidão (pbest) 

conseguida até o momento e o melhor valor global atingido até o momento por 

qualquer partícula na população (gbest). A aceleração é ponderada por um tempo 

aleatório  (inércia peso). Os números gerados aleatoriamente são separados para 

a aceleração em direção dos pbest e gbest locais (LATIU et al., 2012). A Figura 9 

mostra as principais etapas desse método. 
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Figura 9: Etapas do PSO 

Fonte: Latiu et al.(2012) 

 

A.6. Algoritmo Colônia de Formigas 

 

O algoritmo Colônia de Formigas foi desenvolvido por Dorigo et al. (1992), 

inspirado no comportamento de formigas reais que são capazes de encontrar o 

caminho mais curto entre uma fonte de alimento e seu ninho. Na medida em que 

uma formiga se movimenta, é depositada, em seu caminho, uma substância química 

chamada de feromônio. Com isso, outras formigas podem sentir o cheiro do 

feromônio e seguir a trilha até a fonte de alimento encontrado pela primeira formiga. 

Entretanto, este feromônio se evapora depois de algum tempo, e os caminhos mais 

curtos terão maior concentração de feromônio, portanto, maior probabilidade de 

serem escolhidos pelas demais formigas. Com o passar do tempo, quase todas as 

formigas estarão utilizando o caminho mais curto (DORIGO e STÜTZLE, 2004). O 

Algoritmo Genérico é mostrado por Ghiduk (2010), no algoritmo 3. 
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Algoritmo 3: Algoritmo ACO genérico 

 
Etapa 1: Inicialização 
     Inicialize a trilha do feromônio 
Etapa 2: Iteração 
     Para cada formiga repita 
     Construção da solução atual usando a trilha do feromônio 
     Avalie a solução construída 
     Atualize a trilha do feromônio 
     Até que o critério de parada seja satisfeito 

 

A.7. Algoritmo Colônia de Abelhas 
 

O algoritmo Colônia de Abelhas foi proposto por Karagoba (2005). Trata-se 

de um algoritmo de inteligência coletiva, inspirado no comportamento de uma 

colônia de abelhas. Este comportamento das abelhas se baseia em um modelo 

matemático referenciado em três componentes essenciais: abelhas operárias, 

abelhas não operárias (seguidoras ou exploradoras) e fontes de alimento. Estas são 

as possíveis soluções para o problema, enquanto as abelhas são os agentes de 

busca da solução. 

As abelhas não operárias aguardam próximo à entrada da colmeia as 

abelhas operárias. Dependendo da qualidade da fonte de alimento que acabaram de 

visitar, elas podem fazer uma “dança agitada” para as abelhas não operárias. Há 

fortes evidências de que essa dança transmite informações às abelhas não 

operárias sobre o local e a qualidade da fonte de alimento. Logo, ao receber 

informações sobre a fonte de alimento, as abelhas não operárias podem se tornar 

abelhas operárias (KARADOGA e BASTURK, 2007). 

 

A.8. Algoritmo Guloso 

 

Um algoritmo guloso faz a escolha ótima local, ou seja, escolhe aquela que 

parece ser a melhor no momento, com a esperança de que esta escolha leve à 

solução ótima global (CORMEN et al., 2001). 
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O procedimento geral do algoritmo guloso é iniciado pela resolução do 

primeiro subproblema, selecionando a solução com a aptidão máxima no momento 

atual. Em seguida, repete-se a ação até resolver o resto do problema. Logo, este 

algoritmo só deve ser utilizado para resolver problemas que podem ser divididos em 

subproblemas, que fornecem uma única solução. Jia e Harman (2009) utilizam o 

algoritmo Guloso, conforme pode ser detalhado no Algoritmo 4, no problema de 

HOM (descrito na seção 3.5.1.). 

 

Algoritmo 4: Algoritmo Guloso Otimizado 

 
Entrada: Limite de tempo para execução: Limite 
Saída: Mutação do vetor homlist 

1. Contador = 0 
2. enquanto contador < limite faça 
3.     Hom = geradorAleatorioFOM() 
4.     para cada FOM m do Programa faça 
5.           tempo_hom = combinação(hom, m) 
6.           se aptidão (tempo_hom) > aptidão (hom) então 
7.                     hom = tempo_hom 
8.           fim 
9.           Arquive(tempo_hom) 
10.      fim 
11. fim 

 

A.9. Busca Local 

 

Busca Local é um algoritmo de busca local e é bem conhecido por se tratar 

de uma técnica simples de fácil implementação e muito eficaz (MARAGATHAVALLI, 

2011). HC tem o objetivo de melhorar uma solução, com base numa solução inicial 

escolhida aleatoriamente, considerando um espaço de busca como ponto de partida. 

A vizinhança desta solução é explorada. Se uma solução melhor for encontrada, ela 

substitui a solução atual. A vizinhança da nova solução é então investigada. Se for 

encontrada uma solução melhor, a solução atual é substituída novamente e assim 

por diante, até que não haja nenhum vizinho que possa melhorar a solução atual. 

Tal solução é dita localmente ótima, e pode não representar as soluções ótimas 

globais, por isso, muitas vezes, a busca é reiniciada a fim de encontrar soluções 

ainda melhores. HC pode ser reiniciado tantas vezes quanto permitirem os recursos 

da computação (MCMINN, 2004). 
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Esta melhoria progressiva é comparada a uma escalada de montanhas na 

“paisagem” de maximização de uma função objetivo. Nesta paisagem, picos 

caracterizam soluções com valores objetivos localmente ótimos, e depressões 

significam soluções com valores objetivos localmente mais pobres (MCMINN, 2004). 

O pseudocódigo do Algoritmo HC descrito no Algoritmo 5 é uma adaptação 

do McMinn (2004).   

Algoritmo 5: Descrição de alto nível de um algoritmo HC, por um problema com o espaço 
de solução S; estrutura de vizinhança N; e em forma, a função de aptidão para ser 
maximizada. 

 
Selecione uma solução inicial 
 ∈ � 
Repita 
          Seleciona 
′ ∈ (
) de modo que 2��(
�) > 2��(
) de acordo com a estratégia de 
subida 
          
 ← 
′ 
Até 2��(
) ≥ 2��(
�), ∀
′ ∈ (
) 

 

Como se pode observar, além de ser necessário definir a função de 

adaptação e a vizinhança, é preciso definir também o tipo de “estratégia de subida”. 

Os tipos de estratégia de subida mais íngreme incluem o local onde todos os 

vizinhos são avaliados, com movimentos ascendentes feitos para o vizinho que 

oferece a maior melhoria de aptidão. Uma estratégia de subida “aleatória” ou 

“inicial”, por outro lado, envolve a avaliação de soluções candidatas vizinhas 

aleatórias e o primeiro vizinho que oferece uma melhoria para o movimento 

selecionado (HARMAN et al., 2012). 

 

A.10. Método de Variável Alternada 

 

Este método foi introduzido pela primeira vez por Korel (1990). Trata-se de 

uma técnica de otimização simples e eficaz. É uma forma de Busca Local e atua 

continuamente alterando um parâmetro de entrada de uma função isolada. 

O algoritmo é iniciado com valores aleatórios para cada entrada. Em 

seguida, os chamados “movimentos exploratórios” são feitos para cada entrada, por 
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vez, consistindo em adicionar ou subtrair um valor de delta de uma entrada. Para 

tipos inteiros, o delta começa em 1, isto é, o menor incremento (decremento). 

Quando uma alteração leva a uma melhoria no valor de aptidão, a busca tenta 

acelerar no sentido de um valor ótimo pelo aumento do tamanho do movimento da 

vizinhança, a cada passo. Estes movimentos são conhecidos como “movimento 

padrão”. O delta é calculado, adicionando ou subtraindo de uma entrada, pela 

equação � = 	2�� ∙ \�` ∙ 10�s¿Mlt, , em que  it é a repetição da iteração do movimento 

atual (movimento padrão), dirassume 1 ou -1 e prec( é a precisão da i-ésima variável 

de entrada. A precisão aplica-se apenas para variáveis de ponto flutuante (ou seja, 

será zero para tipos inteiros) (BAARS et al., 2011). 

 

A.11. Simulated Annealing 

 

Simulated Annealing (SA) é uma abordagem de busca local, pois considera 

apenas uma solução de cada vez, e os movimentos de busca são feitos apenas na 

vizinhança local da solução. O nome do algoritmo foi inspirado no processo físico de 

recozimento - o resfriamento de um material em um banho de calor -, ou seja, 

quando um material sólido é aquecido para além do seu ponto de fusão e, em 

seguida, resfriado de volta para seu estado sólido, as propriedades estruturais do 

material final irão variar dependendo da taxa de resfriamento (HARMAN et al., 

2012). 

O algoritmo foi proposto inicialmente por Kirkpatrick et al. (1983) e é 

semelhante ao Busca Local na medida em que também tenta melhorar uma solução. 

No entanto, por aceitar probabilisticamente soluções mais pobres, o algoritmo 

permite movimentos menos restritos em torno do espaço de busca. A probabilidade 

de aceitação de uma solução inferior p muda à medida que a busca progride, sendo 

calculado da seguinte forma: 

K = 	 R�¥�  
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Em que � é a diferença no valor objetivo entre a solução atual e a solução 

inferior vizinho, inicialmente considerada, e t é um parâmetro de controle conhecido 

como temperatura. 

A temperatura é resfriada de acordo com uma programação de resfriamento. 

Inicialmente a temperatura é elevada, a fim de permitir a livre circulação em torno do 

espaço de busca e de modo que a dependência da solução de partida seja perdida. 

À medida que a busca progride, a temperatura diminui. No entanto, se o 

resfriamento for muito rápido, o espaço de busca não será explorado 

suficientemente, aumentando a possibilidade de a busca ficar presa em ótimos 

locais. O Algoritmo básico para minimizar uma função objetivo pode ser visto no 

Algoritmo 6 (MCMINN, 2004). 

 

Algoritmo 6: Simulated Annealing 

 
Selecione uma solução inicial 
 ∈ � 
Selecione uma temperatura inicial � > 0 
Repita 
     �� ← 0 
     Repita 
          Selecione 
′ ∈ (
) aleatoriamente 
          ∆R ← :��(
�) − :��(
) 
          se ∆R < 0 
               
 ← 
′ 
          senão 
               Gere um número aleatório `, 0 ≤ ` ≥ 1 
               se ` < R�ÀÁ  então 
 ← 
′ 
               end se 
               �� ← �� = 1 
          Até �� = �G _
:�
 
          Diminua � de acordo com o programa de resfriamento 
Até que a condição de parada seja atingida 

 


