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Resumo 

Numa realidade em que a maioria das atividades desenvolvidas por nós são realizadas com apoio 
de sistemas computacionais, torna-se ainda mais relevante a atividade de validação desses sis-
temas. A decompilação é uma das atividades, dentro do processo de desenvolvimento desses 
sistemas, que está sendo muito difundida atualmente. Assim, torna-se necessária a existência 
de técnicas e estratégias que visem a aumentar a confiança na corretitude tanto das ferramentas 
que se usam quanto dos produtos que se geram. Este trabalho propõe uma estratégia incre-
mental de aplicação de diversas técnicas e critérios para o teste e validação de ferramentas de 
decompilação e, consequentemente, dos produtos gerados por um decompilador. Para ilustrar 
o emprego da estratégia definida foram realizados dois estudos de caso, usando os decompi-
ladores Dcc(para a linguagem alvo C) e JAD (para a linguagem alvo Java). 
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Abstract 

Most of our activities are carried out with the assistance of computational systems, which makes 
even more relevant the validation activity of such systems. Decompilation is one of the activi-
ties of the software development process that is being very much difussed nowadays. Thus, the 
existence of testing and validation techniques and strategies that aim at incrementing confidence 
on decompilation tools and products becomes a necessity. This work proposes an incremental 
strategy composed of various techniques and testing criteria for testing and validating decom-
pilation tools and related products. To illustrate that strategy two case studies were used, one 
case study using Dcc (a decompiler for C language) and another one using JAD (a decompiler 
for Java language). 
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CAPÍTULO 

1 
Introdução 

1.1 Considerações iniciais 
O processo de desenvolvimento de software é composto por diversas atividades, entre elas, 
atividades de garantia de qualidade, que envolve VV&T — Verificação, Validação e Teste. 
A atividade de validação dos processos computacionais torna-se muito importante nos tempos 
atuais, nos quais a maioria das atividades desenvolvidas no cotidiano são auxiliadas por sistemas 
de computador. 

Dentro do processo de desenvolvimento de software, em permanente evolução, a Engen-
haria Reversa tem-se tornado cada vez mais importante e tem recebido importantes aportes 
de pesquisas académicas e bastante apoio da industria. A decompilação, sendo parte com-
plementar da Engenharia Reversa, é uma atividade ligada ao processo de desenvolvimento de 
software, que visa a gerar, a partir do código objeto de um programa de computador, uma ver-
são em código fonte, escrito em alguma linguagem de alto nível, funcionalmente equivalente 
ao programa que lhe deu origem. A decompilação está ganhando cada vez mais espaço tanto 
no ambiente académico quanto no ambiente industrial/comercial com a realização de diversas 
pesquisas, algumas patrocinadas por empresas de desenvolvimento de software e, inclusive, 
com a criação e comercialização de ferramentas e serviços de decompilação. 

1 



1.2. CONTEXTO 2 
Neste capítulo são discutidos o contexto, as motivações, a relevância do tema da Dissertação 

dentro da área da Engenharia de Software e os objetivos específicos a serem atingidos. A 
organização da Dissertação é apresentada na última seção deste capítulo. 

1.2 Contexto 
A decompilação é o processo que visa a converter o código objeto (executável) de um pro-
grama de computador para uma versão, semanticamente compatível, em código fonte escrito 
em alguma linguagem de alto nível. No entanto, vale a pena destacar que a decompilação é um 
processo incompleto e que, em muitos casos, requer a intervenção do usuário, dada a quanti-
dade de informação "perdida" durante o processo de compilação (Cifuentes, 1994; Housel III, 
1973). 

A decompilação de arquivos binários é um conceito que existe desde o início dos anos 60. 
Desde aquela época tentou-se incluir a decompilação como uma parte do processo de software, 
como fez Halstead (1977). Halstead é considerado o pai da decompilação, pois foi o primeiro a 
usar o termo para designar o processo no seu livro "Machine Independent Computer Program-
ming", publicado em 1962. 

A decompilação tem crescido muito nesses últimos anos, tanto dentro da área académica 
quanto dentro da área comercial. Muitas empresas relacionadas ao desenvolvimento de software 
têm começado a oferecer serviços de decompilação para aquelas empresas que ainda usam 
sistemas antigos (sistemas legados), especialmente sistemas da IBM como o 360, o 370, entre 
outros, que apresentam pouca compatibilidade e pobre competitividade com sistemas modernos. 
A decompilação desses sistemas é feita para linguagens como Cobol e C. 

Existem duas grandes subáreas (Cifuentes, 1994) nas quais a decompilação é usada: manutenção 
de software e segurança. 

Dentro da área de manutenção de software identificam-se usos tais como (Cifuentes, 1994; 
0'Gorman, 1991): 

• Facilitar a migração de um programa binário escrito numa linguagem ou para uma ar-
quitetura de hardware já obsoletas para alguma outra linguagem ou arquitetura. Cabe 
destacar que esta é a motivação sob a qual foram desenvolvidos a maioria dos esforços de 
decompilação já publicados. 

• Recuperar ou regenerar o código fonte perdido ou inacessível. 
• Depurar programas binários com erros conhecidos quando o código fonte não esteja 

disponível. 
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• Produzir uma versão revisada do programa original logo após um processo de otimização. 

Observa-se que os dois primeiros usos mencionados encontram-se relacionados diretamente 
à Engenharia Reversa. 

Na área de segurança podem-se encontrar usos tais como: 

• Desenvolvimento de métodos para fazer auditoria. Os decompiladores poderiam ajudar 
a determinar se o código binário de um programa, de contabilidade por exemplo, corres-
ponde realmente ao código fonte entregue para o auditor. 

• Em sistemas críticos, quando não se possa confiar completamente num determinado com-
pilador, verificar que o código objeto produzido por ele seja equivalente à especificação. 

• Detecção e eliminação de código indesejável como vírus de software e outros. 

Assim sendo, a decompilação tem provocado avanços e pesquisas tanto diretamente na sua 
área específica, quanto em outras áreas como otimização de compiladores, criptografia, verifi-
cação de software, tradução binária, entre outras. 

No aspecto legal, alguns países como os Estados Unidos, a Austrália e os países da Comu-
nidade Européia, têm desenvolvido legislações que contemplam o processo de decompilação 
como um ato lícito sempre que esteja restringido a certos usos, especialmente no caso de atingir 
interoperabilidade entre sistemas de software, e aqueles usos relacionados com a pesquisa sobre 
criptografia e segurança. O Japão também se apresenta como um país onde, ainda que não tenha 
na sua legislação menção específica para casos de decompilação, a posição das cortes sustenta a 
afirmação de que ela é permitida e é considerada um ato lícito sempre que não se produza uma 
cópia substancialmente similar em expressão ao programa original (Mishra, 1997). 

1.3 Motivação 
A decompilação, como parte do processo de desenvolvimento de software, é uma atividade 
que requer métodos e técnicas que forneçam às pessoas envolvidas a possibilidade de validar 
e verificar as ferramentas que utilizam e os resultados que elas produzem. Porém, ainda não 
existe dentro da literatura da área nenhuma menção específica sobre tais métodos e técnicas. 
Os pesquisadores da área têm efetuado alguns tipos de testes sobre as ferramentas existentes, 
mas sem contar com procedimentos estruturados, nem seguindo padrões que assegurem um 
alto grau de efetividade de tais testes. Poder-se-ia dizer que o conhecimento que se tem sobre a 
verificação e validação dessas ferramentas de decompilação é ainda empírico, ou, se existe pelo 
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menos uma heurística, ela existe isoladamente. Além disso, em relação ao teste e validação dos 
produtos gerados, não se observa a existência de métodos sistemáticos para a validação desses 
produtos. 

A inclusão da decompilação como um processo legalmente aceito sob determinadas restri-
ções vai requerer também técnicas e métodos que possam garantir que o processo é realizado 
segundo estabelecido, e que os resultados são concordantes com a legislação e critérios técnicos. 

Por outro lado, na área de teste e validação de software muitas pesquisas apresentam como 
resultados diversas técnicas e critérios de teste que visam a medir quão adequado a um pro-
grama P é um determinado conjunto de casos de teste T. Outras pesquisas têm demonstrado 
que algumas dessas técnicas são mais rigorosas do que outras na detecção de erros, entretanto 
algumas são incomparáveis entre si. De fato, se forem levados em consideração os resultados 
e as pesquisas dessa área, os testes realizados em ferramentas de decompilação foram feitos 
usando os critérios mínimos exigidos e considerados entre os mais fracos na sua habilidade de 
detectar erros. 

Portanto, motiva-se investigar a adequação do conhecimento da área de teste e validação de 
software para validar as ferramentas de decompilação e os produtos por elas gerados (programas 
decompilados), aumentando assim a confiança nas ferramentas e nos produtos. 

1.4 Objetivos 
No presente trabalho de pesquisa objetiva-se investigar uma estratégia incremental de teste e 
validação para ser usada no contexto de decompilação de software. 

Esse objetivo geral contém dois objetivos específicos a serem atingidos: 

1. estabelecer uma estratégia para validar um decompilador, com um critério de teste C, que 
contribua para avaliar a sua corretitude, para logo gerar um conjunto de casos de teste T 
que cumpra os requisitos daquele critério (TC-adequado) formado por pares de programas 
(Po,PLy,e 

2. supondo correto o decompilador, determinar uma estratégia que indique quais critérios 
de teste utilizar para a validação de programas P i (programas na linguagem alvo do 
decompilador) gerado pelo decompilador a partir de programas executáveis P0 (progra-
mas originais). Com base no conjunto de casos de teste T obtidos a partir dos critérios 
selecionados, avaliar o comportamento, em relação a T, dos programas PL(PL*(T)) e 
Po(Po*(T)), considerando correto o processo de decompilação se o comportamento de 
ambos os programas for o mesmo em relação a T (PL*(T) = P0*(T)). 
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1.5 Estrutura da monografia 
Este capítulo apresentou o contexto no qual este trabalho está inserido, a motivação para realizá-lo 
e os objetivos principais a serem atingidos. 

Assim, o restante da monografia encontra-se estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 
apresenta os aspectos teóricos básicos do processo de decompilação e algumas ferramentas que 
apoiam e automatizam esse processo; o Capítulo 3 apresenta os aspectos teóricos básicos do 
teste e validação de software, assim como algumas das técnicas e ferramentas usadas nessa 
atividade; o Capítulo 4 apresenta a definição de um procedimento para teste e validação de de-
compiladores e de software decompilado e dois estudos de caso que aplicam esse procedimento 
para dois decompiladores diferentes; e o Capítulo 5 apresenta as conclusões, as contribuições 
deste trabalho e perspectivas de trabalhos futuros. No Apêndice A são fornecidos os códigos 
fonte, originais e decompilados, de um programa na linguagem C e outro na linguagem Java. 



CAPÍTULO 

2 

Decompilação de software 

2.1 Considerações inicias 
Neste capítulo, apresentam-se conceitos básicos referentes à área de decompilação de arquivos 
binários, uma descrição geral do processo de decompilação e algumas ferramentas que se en-
contram disponíveis para a comunidade académica. Dentre as diversas perspectivas ao se abor-
dar a decompilação, apresenta-se um processo de decompilação mais tradicional, para efeitos 
didáticos. 

2.2 Um processo de decompilação de arquivos binários 
Um decompilador é escrito para traduzir programas na linguagem de máquina específica da 
máquina M para uma linguagem específica L. Assim, dado qualquer programa objeto da 
máquina M (P(M)), o decompilador D(M, L) deveria traduzi-lo num programa fonte equiv-
alente (P(L)) (Housel III, 1973). Este processo pode envolver uma substancial recriação ou 
reprodução do código fonte do programa original (Cifuentes e Fitzgerald, 1995). 

Conceitualmente, um decompilador está estruturado da mesma forma que um compilador, 
contendo uma série de fases que transformam o programa que serve como entrada de uma 
representação para outra. Ainda assim, é necessário notar que, segundo Housel III (1973), 

6 
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Figura 2.1: O processo de decompilação (adaptada de Cifuentes (1994)) 

na prática a decompilação é um processo incompleto, dada a quantidade de informação que é 
"perdida" no processo de compilação, como complementa Cifuentes (1999). 

Com base na Figura 2.1, que mostra as diferentes fases e o contexto de um processo de 
decompilação segundo Cifuentes (1995), descreve-se o processo de uma forma geral para logo 
abordar cada um dos componentes ou partes deste processo de forma particular. 

Como pode-se observar na Figura 2.1, são muitos os subprocessos ou programas (se auto-
matizados) que são utilizados pelo decompilador para conseguir gerar o código de alto nível 
desejado a partir do código executável. Para começar, todos os programas têm uma tabela de 
endereços de memória as quais têm que ser realocadas com a finalidade de carregar o programa 
na memória física do computador, esta tarefa é executada pelo loader. Uma vez que o código 
se encontra na memória, produz-se uma representação dele na linguagem assembly. Como 
pode-se supor, esta tarefa é realizada por um desassembler. Este desassembler pode-se apoiar 
nos programas geradores de assinaturas (signatures) do compilador e das bibliotecas originais 
que produziram ou compilaram o código executável que está sendo decompilado. Essas assi-
naturas vão lhe permitir descartar o código que não deve ser "traduzido" para a linguagem 
assembly dado que são sub-rotinas proprietárias da linguagem, do compilador ou das respec-
tivas bibliotecas. Então, esse código assembly é utilizado como entrada para o decompilador, 
o qual devolverá como saída o código escrito na Linguagem de Alto Nível (HLL) objeto. Fi-
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nalmente, e de forma opcional, esse código pode ser transformado por um pós-processador que 
poderá fazer mudanças menores, na sintaxe por exemplo. 

Na sequência, cada um dos componentes deste processo será abordado com mais detalhe. 

2.2.1 Loader 
O módulo loader é um programa que, dada a informação típica que se encontra num outro pro-
grama executável (cabeçalho, tabela de realocação, segmento de código e segmento de dados), 
lê a informação do cabeçalho do programa executável, determina a quantidade de memória 
necessária para carregar uma imagem binária do programa (incluindo "dados" e "código"), 
separa a memória, a preenche e realiza a realocação dos elementos de "dados" encontrados. 
Também determina o início de execução do programa. 

2.2.2 Gerador de assinaturas 
O gerador de assinaturas é um programa que automaticamente determina um padrão binário 
que identifica unicamente cada compilador ou cada sub-rotina. Esses padrões são chamados de 
"assinaturas" e são usados para tentar reverter o que foi realizado pelo linker durante o processo 
de compilação. O uso dessas "assinaturas" tem por objetivo que as sub-rotinas do programa que 
são analisadas pelo decompilador (ou então o desassembler) sejam somente as sub-rotinas do 
usuário, aquelas que foram criadas por ele, enquanto todas as outras são eliminadas da análise 
ou substituídas por chamadas a elas. 

O uso de um gerador de assinaturas não somente reduz o número de sub-rotinas que têm que 
ser analisadas, mas também incrementa a documentação dos programas usando os nomes reais 
das bibliotecas no lugar de usar nomes de sub-rotinas arbitrárias. Segundo Cifuentes (1995), 
a procura dessas assinaturas pode ser feita com um simples algoritmo de hashing mínimo e 
perfeito, atingindo uma ordem constante 0(1) para determinar se a sub-rotina bate com alguma 
sub-rotina conhecida. Um método automático para gerar as assinaturas de diferentes bibliotecas 
e compiladores é descrito no trabalho de Emmerik (1994). 

2.2.3 Gerador de protótipos 
O gerador de protótipos é um programa que reconhece automaticamente os tipos de argumentos 
das sub-rotinas das bibliotecas e o tipo de valor de retorno no caso das funções (Cifuentes, 
1995). Essa informação, geralmente obtida a partir de arquivos de cabeçalho, quando eles 
existirem, é usada pelo decompilador para determinar os tipos de argumentos passados para as 
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sub-rotinas das bibliotecas, o número de argumentos (sempre que possível) e o tipo do valor de 
retorno das funções. 

2.2.4 Desassembler 
O desassembler é um programa que analisa a imagem binária de um programa para transformá-la 
numa representação equivalente na linguagem assembly. O desassembler, com a assistência das 
assinaturas de compilador, pode determinar se o programa carregado na memória pelo loader 
foi compilado por um compilador conhecido, caso no qual o ponto de início da função principal 
pode ser determinado e o processo começará por esse ponto. No caso de não poder reconhecer 
o compilador usado para criar aquele programa, o processo começa no endereço de memória 
indicado inicialmente pelo loader. Geralmente, antes do código do programa propriamente dito 
o loader carrega na memória instruções pertencentes ao código de inicialização do compilador 
(como instruções que colocam na pilha os argumentos passados ao programa desde linha de co-
mandos, no caso de programas na linguagem C), código esse que não deveria ser decompilado. 
Assim sendo, a desvantagem de não reconhecer o compilador que gerou o programa binário 
reside no fato de que esse código de inicialização é considerado pelo desassembler como sendo 
parte das rotinas de usuário do programa, produzindo erros no próprio processo de decompi-
lação ou após ele, quando se tenta compilar novamente o código fonte decompilado. 

O maior problema que o desassembler tem que enfrentar é o fato de ter que determinar 
quais bytes ou palavras são instruções e quais bytes ou palavras são dados. Realiza-se a análise 
percorrendo todos os caminhos a partir do início de execução do programa; novos caminhos 
são adicionados sempre que houver uma transferência de controle para outra porção do código 
e o algoritmo pára quando todos os caminhos identificados foram percorridos. Mesmo assim 
é importante notar que nem sempre todas as instruções podem ser representadas na linguagem 
assembly, isto é, poderiam ficar caminhos parcialmente percorridos porque alguma instrução no 
meio deles não foi "traduzida". 

Um desassembler por si só gera somente a representação do programa na linguagem assem-
bly, mas se usado como parte de um decompilador ele precisa gerar também o grafo de fluxo de 
controle, indispensável para realizar as análises de fluxo de controle e de fluxo de dados que o 
decompilador faz. 

2.2.5 Decompilador 
Um decompilador é um programa que transforma uma representação de um programa em baixo 
nível numa representação do mesmo programa numa linguagem de alto nível. Existem di-
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P r o g r a m a " a s s e m b l y " 

P r o g r a m a em uma 
L i nguagem de Alto N í ve l 

Figura 2.2: Fases de um decompilador (adaptada de Cifuentes (1994)) 

versas abordagens que tratam da construção e da estrutura do decompilador (Cifuentes, 1994; 
0'Gorman, 1991), mas para efeitos de estrutura vai se usar como guia a abordagem de Ci-
fuentes. Na implementação do Dcc (Cifuentes, 1994), o desassembler faz parte do (ou está em-
butido no) decompilador, e a linguagem assembly é usada como uma linguagem intermediária 
que é analisada e transformada pelo decompilador. 

A Figura 2.2 (Cifuentes, 1994) mostra as fases ou partes do decompilador propriamente dito. 
É importante notar a similaridade com um processo de compilação e, também em comparação 
com o compilador, a ausência da fase de análise léxica da entrada no decompilador, isto devido 
à simplicidade da linguagem de máquina. 

Uma descrição mais detalhada, algoritmos e exemplos sobre a estrutura de um decompilador 
podem ser encontrados em (Cifuentes, 1994). 
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2.2.6 Correspondência entre bibliotecas 
Aqui faz-se referência a um conceito que nasce a partir da procura da universalidade das lin-
guagens. Desse modo, sempre que a Linguagem de Alto Nível (HLL) objeto do decompilador 
for diferente da HLL original na qual foi compilado o programa, se o programa faz uso de 
chamadas a bibliotecas ele não poderá ser recompilado a partir do programa gerado na HLL 
objeto, dado que esta última não usa ou possui as mesmas bibliotecas. Exemplificando, con-
siderando o seguinte código decompilado a partir de um programa binário originalmente escrito 
na linguagem Pascal (extraído de Cifuentes (1994)) 

WriteString("Hello Pascal"); 
CrLf ; 

o decompilador reconheceu o compilador usado e fazendo uso das assinaturas de bibliotecas 
gerou chamadas às bibliotecas em Pascal. Mas dado que a linguagem alvo é C, esse código não 
pode ser recompilado exceto se se trocassem essas instruções pela equivalente em C 

writeln("Hello Pascal"); 

A introdução de enlaces entre bibliotecas resolve o problema, ligando as bibliotecas de uma 
linguagem com as bibliotecas equivalentes numa outra. Esses enlaces podem ser indicados num 
arquivo que seria usado pelo decompilador quando for requerido. 

2.2.7 Pós-processador 
O pós-processador é um programa que transforma um programa numa linguagem de alto nível 
para um programa semanticamente equivalente escrito na mesma linguagem de alto nível. Cabe 
ressaltar que determinar a equivalência semântica entre dois programas é em geral um problema 
indecidível, mas existem estudos (Offutt e Craft, 1994; Offutt e Pan, 1997) que visam a aproxi-
mar uma solução automatizada próxima ao ótimo. 

2.3 Ferramentas de decompilação 
As ferramentas de decompilação existentes atualmente visam a automatizar o processo de de-
compilação para diversos tipos de arquivos binários (EXE, CLASS, COFF, entre outros) e de 
linguagens alvo (C, Java, Visual Basic, FoxPro, entre outros). Na sequência são apresentadas, 
em síntese, descrições das ferramentas de decompilação Dcc e REC, para a linguagem alvo C, 
e JAD, para a linguagem alvo Java. 
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Dcc é um protótipo de decompilador escrito na linguagem C por Cifuentes (1994) que gera 

código fonte na linguagem C a partir de arquivos binários executáveis que lhe são fornecidos 
como entrada. Dcc foi desenvolvido inicialmente numa DecStation 3000 com o sistema op-
eracional Ultrix e logo foi transferido para a arquitetura PC com sistema operacional DOS. 
A entrada fornecida para este compilador é um arquivo executável — .exe ou .com — com o 
formato da arquitetura Í80286 da Intel. 

JAD (Kouznetsov, 1997) é um decompilador, desenvolvido na linguagem C++, que de-
compila arquivos .CLASS para código fonte escrito na linguagem Java. Foi criado por Pavel 
Kouznetsov em 1997, e a sua última versão, criada em meados de 2001, está disponível para 
uso não comercial e em varias plataformas (Linux, HP-Ux e Windows). JAD não é resultado de 
pesquisa académica e talvez por isso não existem publicações que tratem sobre ele. Entretanto, 
trata-se de uma boa ferramenta, visto que muitos decompiladores comerciais já fizeram uso 
dele como motor de decompilação, acrescentando algumas funcionalidades extras. Além disso, 
numa avaliação preliminar realizada como parte do presente trabalho de pesquisa, JAD mostrou 
melhor desempenho (em termos de geração de código recompilável) e apresentou menos erros 
do que Mocha (van Vliet, 1997). Esse último decompilador destacou-se num estudo empírico 
(Dyer, 1997) que apresentava uma comparação entre três decompiladores para a linguagem 
Java. 

REC (Reverse Engineering Compiler) (Caprino, 1997) é um decompilador de uso livre, 
escrito por Giampiero Caprino, mas que não disponibiliza informação sobre as técnicas que 
utiliza, nem sobre o projeto da sua construção. REC pode ser usado de diversas formas se-
gundo o tipo de arquivo que pretende-se decompilar, isto é, ele suporta vários tipos de arquivos 
binários (COFF, Windows PE, ELF, AOUT) de diversas plataformas e/ou arquiteturas como 
MIPS R3000, Intel i386, 68000 e PowerPC. A saída desse decompilador é um código "C-like" 
do programa original, além do programa na linguagem assembly se requisitado pelo usuário. O 
código "C-like", que contém instruções numa linguagem de baixo nível, dificilmente pode ser 
compilado com o objetivo de gerar um novo executável. Isso ocorre pois, o principal objetivo 
do REC é facilitar ao usuário a compreensão da estrutura do programa. 

2.4 Considerações finais 
Neste capítulo foram apresentados conceitos teóricos básicos sobre a decompilação, assim 
como o processo de decompilação de arquivos binários segundo descrito por Cifuentes. Tam-
bém apresentaram-se breves descrições das ferramentas de decompilação Dcc, JAD e REC. Na 
Tabela 2.1 apresenta-se um resumo das características (linguagem na qual foi desenvolvida, 
linguagem alvo, entre outras) dos decompiladores descritos neste capítulo. 
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Tabela 2.1: Resumo de características dos decompiladores Dcc, JAD e REC 

Decompilador 
Características 

Decompilador Ling. alvo Recompila Linguagem Código 
fonte 

Plataformas 
Dcc C Exe 

Com 
C Sim Windos/DOS 

Unix 
JAD Java Class C Não Linux 

HP-Ux 
Windows 
MacOS X 
Solaris 7 

REC "C-like" Coff, Elf 
Aout 
EXE(PE) 

Não Linux 
Solaris 
Windows 
SunOS 

Essas ferramentas descritas, particularmente Dcc e JAD, serão úteis para observar a apli-
cação prática do procedimento de teste e validação que se objetiva obter como resultado do 
presente trabalho. 

No contexto do presente trabalho, técnicas e critérios de teste e validação apresentadas no 
seguinte capítulo serão aplicadas para testar algumas das ferramentas antes descritas e validar 
os produtos por elas gerados. 



CAPÍTULO 

3 
Teste de Software 

3.1 Considerações iniciais 
Neste capítulo são abordadas algumas técnicas e critérios de teste de software, tais como, téc-
nicas e critérios de teste funcional, estrutural — baseados em fluxo de controle e em fluxo de 
dados — e baseados em mutação, sendo apresentados conceitos pertinentes e ferramentas de 
apoio. 

Essas técnicas e critérios de teste, especialmente critérios estruturais e critérios baseados em 
mutação, serão utilizados, com o apoio das diversas ferramentas aqui descritas, na aplicação do 
procedimento de teste e validação que objetiva-se desenvolver no presente trabalho de pesquisa. 

3.2 Terminologia e conceitos básicos 
Esforços para padronizar a terminologia utilizada no contexto de Engenharia de Software têm 
sido realizados pela IEEE. No padrão IEEE número 610.12-1990, adotado neste trabalho, dife-
renciam-se os termos: 

defeito (fault): Passo, processo ou definição de dados incorreto, como por exemplo, uma ins-
trução ou comando incorreto; 

14 
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engano (mistake): Ação humana que produz um resultado incorreto, como por exemplo, uma 

ação incorreta tomada pelo programador; 

erro (error)'. Diferença entre o valor obtido e o valor esperado, ou seja, qualquer estado inter-
mediário incorreto ou resultado inesperado na execução do programa constitui um erro; 

falha (failure): Produção de uma saída incorreta com relação à especificação. 

Diz-se que um programa P com domínio de entrada D é correio com respeito a uma especi-
ficação S se S(d) = P(d) para qualquer item d £ D, ou seja, se o comportamento do programa 
está de acordo com o comportamento esperado para todos os dados de entrada. No teste de 
software, pressupõe-se a existência de um "oráculo" que possa determinar, para qualquer item 
d £ D, se S(d) = P(d), dentro de limites de tempo e esforço razoáveis. 

As técnicas e critérios de teste visam a medir o nível de adequação de um determinado 
conjunto de dados de teste para um programa (software) determinado. A adequação dos dados 
de teste refere-se à habilidade dos dados de assegurar a ausência de determinados erros no pro-
grama que está sendo testado. Poder-se-ia dizer, citando DeMillo et al. (1987), que um conjunto 
de dados de teste T é adequado em relação a um programa P se P executa corretamente com T 
e todos os programas incorretos executam incorretamente. 

Ressalta-se que a atividade de teste é permeada por uma série de limitações. Em geral, 
os seguintes problemas são indecidíveis (Maldonado et al., 1998): dados dois programas, se 
eles são equivalentes; dadas duas sequências de comandos (caminhos) de um programa, ou 
de programas diferentes, se eles computam a mesma função; e dado um caminho, se ele é 
executável ou não. Esses aspectos impactam inclusive a automatização das atividades de teste. 

3.3 Técnicas e critérios de teste 
As atividades de VV&T — Verificação, Validação e Teste — inseridas dentro do processo de 
desenvolvimento de software procuram minimizar a ocorrência de erros e riscos associados com 
o objetivo de aumentar a confiança no software que está sendo testado, e numa última análise, 
verificar a corretitude. 

Em se tratando de critérios de teste e de métodos de seleção de casos de teste, as pro-
priedades mínimas que devem ser preenchidas por um critério de teste são (Maldonado et al., 
1992): 

1. garantir, do ponto de vista de fluxo de controle, a cobertura de todos os desvios condi-
cionais; 
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2. requerer, do ponto de vista de fluxo de dados, ao menos um uso de todo resultado com-

putacional; e 

3. requerer um conjunto de casos de teste finito. 

Na sequência, apresentam-se as diferentes técnicas e critérios de teste (funcionais, estrutu-
rais e baseadas em erros). Sobre as técnicas e critérios funcionais, descreve-se qual o objetivo 
delas, apresentam-se alguns exemplos dessas técnicas, e apontam-se alguns problemas e limi-
tações que se apresentam na sua aplicação. Sobre as técnicas e critérios estruturais, apresenta-se 
o uso do Grafo de Fluxo de Controle (GFC) e descreve-se brevemente a forma de representar 
um programa como um GFC. Seguidamente, trata-se de alguns desses critérios, com ênfase 
nos critérios baseados em fluxo de controle e fluxo de dados. Finalmente, sobre as técnicas e 
critérios baseados em erros descrevem-se as categorias de erros e apresentam-se dois critérios, 
fazendo ênfase no critério Análise de Mutantes. 

3.3.1 Técnicas e critérios funcionais 
O teste funcional também é conhecido como teste de caixa preta (DeMillo et al., 1987) pelo 
fato de tratar o software como uma caixa cujo conteúdo é desconhecido e da qual só é possível 
visualizar o lado externo, isto é, os dados de entrada fornecidos e as respostas produzidas como 
saída. 

O teste funcional concentra-se nos requisitos funcionais do software sem considerar a es-
trutura interna do programa e, segundo Pressman (2000), procura descobrir erros nas seguintes 
categorias: (1) funções incorretas ou ausentes; (2) erros de interface; (3) erros nas estruturas 
de dados ou no acesso a bancos de dados externos; (4) erros de desempenho; e (5) erros de 
inicialização e término. 

O teste funcional envolve dois passos principais: identificar as funções que o software deve 
realizar e criar casos de teste capazes de checar se essas funções estão sendo realizadas pelo 
software (Pressman, 2000). As funções que o software deve possuir, assim como os casos de 
teste a serem utilizados são identificados a partir da sua especificação. 

Alguns exemplos de teste funcional (DeMillo et al., 1987; Pressman, 2000): 

1. Particionamento em classes de equivalência. Com o objetivo de minimizar o número 
de casos de teste, dividi-se o domínio de entrada do programa em classes de equivalência 
válidas e inválidas com base nas condições de entrada de dados identificadas na especifi-
cação. Em seguida, selecionam-se os casos de teste, baseando-se na hipótese de que um 
elemento de uma dada classe seria representativo da classe toda, sendo que para cada uma 
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das classes de equivalência inválidas deve ser gerado um caso de teste distinto. A identifi-
cação das classes de equivalência na maioria dos casos requer a utilização de heurísticas. 

2. Análise do valor limite. É uma extensão do critério Particionamento em Classes de 
Equivalência, sendo que os limites associados às condições de entrada são exercitados 
de forma mais rigorosa; ao invés de selecionar-se qualquer elemento de uma classe, os 
casos de teste são escolhidos nas fronteiras das classes, pois, por razões que não são 
completamente claras, nesses pontos concentra-se um grande número de erros (Pressman, 
2000). O espaço de saída do programa também é particionado e são exigidos casos de 
teste que produzam resultados nos limites dessas classes de saída. 

3. Grafo de causa-efeito. Oferece uma representação concisa das condições lógicas e das 
ações correspondentes, estabelecendo requisitos de teste baseados nas possíveis combi-
nações das condições de entrada. O uso deste critério segue os seguintes passos: 

• São levantadas as possíveis condições de entrada (causas) e as possíveis ações (efeitos) 
do programa, atribuindo-se um identificador para cada uma delas; 

• é construído um grafo de causa-efeito relacionando as causas e os efeitos levantados; 
e 

• o grafo é convertido em uma tabela de decisão a partir da qual são derivados os casos 
de teste. 

Os maiores problemas do teste funcional são a sua dependência a respeito da corretitude 
da especificação do software e a necessidade de usar cada entrada possível para o programa 
como caso de teste para assegurar a corretitude do módulo (DeMillo et al., 1987). A respeito 
da especificação do programa, muitas vezes ela é feita de modo descritivo e não formal, de 
maneira que os requisitos de teste derivados daquela são também, de certa forma, imprecisos 
e informais. Quanto a testar todas as possíveis entradas, todos os programas operam sobre 
um número finito de entradas, mas qualquer coisa que essas entradas signifiquem elas sempre 
podem ser representadas como uma cadeia de valores binários, assim, para realizar um teste 
funcional completo deveria-se fornecer como entrada todas as combinações de cadeias binárias 
possíveis, o qual resulta certa e claramente impraticável (Beizer, 1990). 

3.3.2 Técnicas e critérios estruturais 
O teste estrutural, também conhecido como teste de caixa branca, é visto como complementar à 
técnica funcional (Pressman, 2000). Nesta técnica de teste a estrutura do programa é examinada 



3.3. TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE TESTE 18 
e os casos de teste são derivados da lógica do programa, sendo fundamentais os aspectos de 
implementação. 

Em geral, a maioria dos critérios dessa técnica utiliza uma representação de programa co-
nhecida como Grafo de Fluxo de Controle (GFC) ou grafo de programa 1 . 

Para a construção do GFC, um programa P pode ser decomposto em um conjunto de blocos 
disjuntos de comandos; a execução do primeiro comando de um bloco acarreta a execução 
de todos os outros comandos desse bloco, na ordem dada. Todos os comandos de um bloco, 
possivelmente com exceção do primeiro, têm um único predecessor e exatamente um único 
sucessor, exceto possivelmente o último comando. A representação de um programa P como 
um GFC G = (N, E, s) consiste, então, em estabelecer uma correspondência entre nós e blocos 
e em indicar possíveis fluxos de controle entre blocos com o uso de arcos. Um GFC é portanto 
um grafo orientado, com um único nó de entrada s € N e um único nó de saída, no qual 
cada vértice representa um bloco indivisível de comandos e cada aresta representa um possível 
desvio de um bloco para outro. 

Em se tratando dos critérios de teste estrutural em si, eles são, em geral, classificados em 
(Barbosa et al., 2000): 

1. Critérios baseados em fluxo de controle. Utilizam as características de controle da 
execução do programa, como comandos ou desvios, para determinar quais estruturas são 
necessárias. Os critérios mais conhecidos dessa classe são: 

• Todos-Nós — exige que a execução do programa passe, ao menos uma vez, em cada 
vértice do grafo de fluxo, isto é, que cada comando do programa seja executado pelo 
menos uma vez. Também é referenciado na literatura como critério de Cobertura de 
Sentenças. 

• Todos-Arcos — requer que cada aresta do grafo, ou seja, cada desvio do fluxo de 
controle, seja exercitada pelo menos uma vez. Também é referenciado na literatura 
como critério de Cobertura de Decisões. 

• Todos-Caminhos — requer que todos os caminhos possíveis do programa sejam 
executados. 

Outros critérios dessa categoria são: cobertura de condição; cobertura de condições múlti-
plas; LCSAJ (Linear Code Sequence and Jump)\ o critério Boundary-lnterior; e a familia 
de critérios K-tuplas requeridas de Ntafos. 

'Housel III (1973) e Cifuentes (1994) fazem referência a essa forma de representação dentro do processo de 
decompilação 
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A utilização dessa classe de critérios tem demonstrado que eles não são efetivos para 
indicar a presença de erros nos programas, especialmente erros computacionais. Sendo 
essa uma das motivações para o desenvolvimento dos critérios que utilizam o fluxo de 
dados ao invés do fluxo de controle. 

2. Critérios baseados em fluxo de dados. Estes critérios, surgidos em meados da década de 
70 (Herman, 1976), utilizam informações do fluxo de dados do programa para determinar 
os requisitos de teste. Esses critérios exploram as interações que envolvem definições de 
variáveis e referências a tais definições para estabelecer os requisitos de teste. Exemplos 
dessa classe de critérios são: os Critérios de Rapps e Weyuker (Rapps e Weyuker, 1982), 
e os Critérios Potenciais-Usos (Maldonado, 1991). Dentre esses critérios, no presente 
trabalho de pesquisa foi utilizado o critério: 

• Todos-Usos — que requer que todas as associações (i, j, var) ou (i, ( j , k), var) en-
tre uma definição da variável var num nó i e seus subsequentes usos (no nó j ou no 
arco ( j , k)) sejam exercitadas através de pelo menos um caminho livre de definição, 
com respeito à variável var, do nó i ao nó j ou ao arco ( j , k). Um caminho é livre 
de definição em relação à variável var se var é definida no nó i e não é redefinida 
em nenhum outro nó do caminho até o nó j ou o arco ( j , k). 

3. Critérios baseados na complexidade. Utilizam informações sobre a complexidade do 
programa para derivar os requisitos de teste. Um critério bastante conhecido dessa classe 
é o Critério de McCabe, que utiliza a complexidade ciclomática do grafo de programa 
para derivar os requisitos de teste. 

3.3.3 Técnicas baseadas em erros 
Em (Budd, 1981), definem-se duas grandes categorias de erros de programa chamadas erros de 
domínio e erros computacionais. Um erro de domínio ocorre quando uma entrada específica 
segue um caminho errado devido a um defeito num comando de controle. Um erro computa-
cional ocorre quando os dados de entrada seguem o caminho correto ou esperado, mas devido 
a um defeito nos comandos que realizam computações é aplicada uma função ou computação 
errada. 

Dentro dessa classificação existe um grande número de erros. No teste baseado em erros, 
são coletadas informações sobre os erros mais frequentes no processo de desenvolvimento com 
o objetivo de derivar os requisitos de teste (Barbosa et al., 2000). Dois critérios típicos que se 
concentram em erros são: 
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1. Semeadura de erros Consiste em gerar ou adicionar defeitos que provocarão erros (con-

hecidos como erros artificiais) num programa supostamente correto com o objetivo de 
verificar a porcentagem de erros que um caso de teste determinado revela. Supõe-se que 
a porcentagem de erros artificiais revelados é equivalente à porcentagem de erros descon-
hecidos que esse caso de teste revela. 

2. Análise de mutantes Consiste em gerar mutantes de um programa supostamente correto 
e determinar os casos de teste que conseguem identificar esses mutantes. Surgiu na dé-
cada dos 70 na Yale University e Geórgia Institute of Technology derivado de um método 
clássico para detecção de erros lógicos em circuitos digitais. 
A análise de mutantes é um critério para medir a adequação dos casos de teste para um 
determinado programa. Alguns dos primeiros artigos sobre a análise de mutantes (Budd 
et al., 1979; DeMillo et al., 1978) apresentam uma descrição do método assim como 
duas hipóteses nas quais se baseia. A idéia básica apresentada por DeMillo é conhecida 
como hipótese do programador competente (Competent Programmer Assumption) e 
assume que os programadores criam programas, que se não corretos, são muito próximos 
do correto. A outra hipótese explorada na aplicação do critério Análise de Mutantes é o 
princípio empírico chamado efeito de acoplamento (coupling ejfect) (Budd et al., 1979; 
DeMillo et al., 1978, 1987), o qual assume que os dados de teste que distinguem todos 
os programas que diferem do correto apenas em erros simples são tão sensíveis que, de 
maneira implícita, distinguem também erros mais complexos, isto é, erros complexos 
estão relacionados a erros simples. 
Partindo das duas hipóteses assinaladas, a princípio, o testador deve fornecer um pro-
grama P a ser testado, e um conjunto T de casos de teste para os quais deseja-se avaliar 
sua adequação. Um conjunto de mutantes de P, que consiste em um conjunto de progra-
mas os quais diferem de P apenas pela ocorrência de erros simples, é gerado submetendo-se 
0 programa a uma série de operadores de mutação. Por exemplo, se / = / + 1 é uma 
sentença de P, então 

1 = 1 - 1 

1 = 1 + 2 
I=J+1 

são alterações simples que geram três mutantes de P. 
O conjunto de mutantes gerados é chamado de M(P). Alguns dos mutantes em M(P) 
são funcionalmente equivalentes ao programa P, e serão chamados Mutantes Equiva-
lentes e denotados por E(P). Para qualquer caso de teste, esses mutantes equivalentes 
apresentam o mesmo comportamento que o programa original. 
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Finalmente, quando o programa P e os mutantes no conjunto M(P) são executados sob o 
mesmo conjunto de casos de teste T, alguns dos mutantes em M(P) produzem resultados 
diferentes daqueles produzidos por P. Esse conjunto de mutantes são identificados e 
chamados de mutantes mortos, e denotados por DM(P, T). 

Na análise de mutantes define-se uma medida objetiva do nível de confiança da adequação 
dos casos de teste analisados, o escore de mutação (mutation score), como a fração dos 
mutantes não equivalentes de P que são distinguíveis pelo conjunto de casos de teste T. 
Para o cálculo do escore de mutação é usada a seguinte fórmula: 

ms(PT) = | W ( P ) I (1) 
m S | M(P)\~\E(P)\ ( 1 ) 

O escore de mutação é um número que varia no intervalo entre 0 e 1, sendo que, um alto 
escore, próximo a 1, indica que o conjunto de casos de teste é próximo ao adequado para 
o programa que está sendo testado. 

Um dos maiores problemas para a aplicação do critério Análise de Mutantes está rela-
cionado ao seu alto custo, uma vez que o número de mutantes gerados, mesmo para 
pequenos programas, pode ser muito grande, exigindo um tempo de execução muito alto. 

Várias estratégias têm sido propostas para fazer uso da análise de mutantes de maneira 
mais eficiente, como diminuir o tempo de execução dos mutantes perante o uso de ar-
quiteturas de hardware mais avançadas, ou o uso da análise estática de anomalias de 
fluxo de dados para reduzir o número de mutantes gerados. Além disso, critérios alterna-
tivos derivados da análise de mutantes também foram criados com o objetivo de reduzir 
os custos associados a ela, selecionando um subconjunto do total de mutantes gerados, 
mas com a expectativa de não reduzir a eficácia. Tais critérios alternativos são: Mutação 
aleatória (Randomly SelectedX% Mutation) (Wong, 1993), Mutação restrita (Constrained 
Mutation) e Mutação seletiva (Selective Mutation) (Mathur, 1991). 

3.4 Ferramentas de apoio ao teste e validação 
Devido a sua natureza, a aplicação de critérios de teste, em geral, não é possível sem o auxílio 
de ferramentas automatizadas. A seguir dá-se uma visão geral sobre as ferramentas de apoio 
para a aplicação de critérios baseados em fluxo de dados e do critério Análise de Mutantes, pois 
são esses os critérios sob os quais se têm realizado muitas pesquisas recentes, com resultados 
promissores. 
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Muitas ferramentas foram criadas para a aplicação dos diferentes critérios de teste estrutu-

ral baseados em fluxo de dados. O primeiro desses critérios, proposto no trabalho de Herman 
(1976), dispunha de uma ferramenta de apoio ã sua aplicação. Rapps e Weyuker, junto com a 
definição de sua família de critérios baseados em fluxo de dados propuseram uma ferramenta 
de apoio para uma linguagem muito simples (Rapps e Weyuker, 1985); Frankl e Weyuker im-
plementaram, posteriormente, a ferramenta ASSET para um subconjunto da linguagem Pascal; 
Laski e Korel, definiram o critério contexto ordenado em (Laski e Korel, 1983), e a ferra-
menta SADT para apoiar a sua aplicação; Ostrand e Weyuker, redefinem os critérios de Rapps e 
Weyuker considerando o uso de ponteiros e desenvolvem a ferramenta TACTIC; Chaim, na sua 
dissertação de mestrado (Chaim, 1991), descreve o desenvolvimento da ferramenta Poke-Tool, 
ferramenta de apoio à aplicação dos critérios Potenciais Usos (Maldonado, 1991), desenvolvida 
na Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP e 
amplamente tratada e usada em diversos artigos da área (Barbosa et al., 2000; Chaim et al., 
1998, 1991; Maldonado et al., 1998). 

Várias outras são as iniciativas de desenvolvimento de ferramentas de apoio à aplicação 
do critério Análise de Mutantes. A Mohtra, a Proteum (Delamaro, 1993) e as variações dela, 
Proteum/FSM para máquinas de estados finitos e Proteum/IM (Delamaro et a l , 1997) para 
mutação de interface. 

Em seguida descrevem-se com mais detalhe as ferramentas Poke-Tool (Chaim et al., 1998) e 
Proteum (Delamaro, 1993), dada a importância do seu uso e a sua disponibilidade na linguagem 
e plataformas nas quais vai se desenvolver o presente trabalho de pesquisa. Também são apre-
sentadas as ferramentas Jester e JUnit que trabalham em conjunto para automatizar a aplicação 
do critério Análise de Mutantes, e com um pouco menos de detalhe a ferramentas comerciais 
JCover e CCover. 

3.4.1 A ferramenta de teste Poke-Tool 
Poke-Tool é uma ferramenta de teste de software que apóia a aplicação dos critérios Potenciais 
Usos (PU) - critérios estruturais de teste de software baseados em fluxo de dados. A Poke-Tool 
é uma ferramenta configurável que suporta diversas linguagens e encontra-se disponível para 
ambientes DOS e Unix (Chaim et al., 1998). 

A Poke-Tool é uma ferramenta interativa cuja operação é orientada a sessão de trabalho ou 
de teste na qual o usuário realiza todas as tarefas de teste (Chaim et al., 1991). Na Poke-Tool a 
sessão de trabalho é dividida em duas fases: uma estática e outra dinâmica. 

Na fase estática, basicamente, o usuário entra com o programa a ser testado, com o conjunto 
de casos de teste e seleciona todos ou alguns dos critérios disponíveis (Todos-Potenciais-Usos, 
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Todos-Potenciais-Usos/DU, Todos-Potenciais-Du-Caminhos, Todos-Nós e Todos-Arcos). A 
ferramenta analisa o código fonte, obtém as informações necessárias para a aplicação dos 
critérios e instrumenta (insere "pontas de prova" que produzem um trace do caminho execu-
tado) produzindo a versão instrumentada do programa em teste. 

A fase dinâmica consiste no processo de execução e avaliação dos casos de teste. A ferra-
menta, após a execução dos casos de teste, realiza a avaliação desses segundo os critérios de 
teste estrutural selecionados. 

As saídas fornecidas pela ferramenta são: os conjuntos de nós e arcos primitivos (arcos que 
uma vez executados garantem a execução de todos os demais arcos do grafo do programa), 
o Grafo Def (grafo de fluxo de controle no qual é associado a cada nó o conjunto de variáveis 
definidas nele) obtido do programa em teste, o programa instrumentado, o conjunto de caminhos 
ou associações requeridas pelos critérios selecionados e o conjunto de caminhos executados 
pelo caso de teste sendo avaliado. 

3.4.2 A ferramenta de teste Proteum 
A Proteum (Delamaro, 1993) é uma ferramenta de apoio à aplicação do critério Análise de 
Mutantes desenvolvida no ICMC/USP. É a única ferramenta que apóia o teste de mutação para 
programas C existente atualmente (Barbosa et al., 2000). Além disso, esta ferramenta está 
disponível para os sistemas operacionais SunOS, Solaris e Linux, e pode ser configurada para o 
teste de programas escritos em outras linguagens. 

Basicamente, a ferramenta Proteum oferece ao testador recursos, por meio da aplicação do 
critério Análise de Mutantes, para avaliar a adequação de um conjunto de casos de teste, ou para 
gerar um conjunto mais adequado de casos de teste T para determinado programa P. A seleção 
de casos de teste, ainda que não automatizada, é apoiada pela ferramenta Proteum quando o 
testador faz uso dos resultados da avaliação para melhorar os casos de teste. 

Os recursos oferecidos pela ferramenta permitem a execução das seguintes operações: defi-
nição dos casos de teste, execução do programa em teste, seleção dos operadores de mutação a 
serem utilizados, geração dos mutantes, execução dos mutantes com os casos de teste definidos, 
análise dos mutantes vivos e cálculo do escore de mutação. 

Um dos pontos essenciais para a aplicação do critério Análise de Mutantes é a definição 
dos operadores de mutação. A Proteum conta com 71 operadores de mutação divididos em 
quatro classes: mutação de comandos (statement mutations), mutação de operadores (opera-
tor mutations), mutação de variáveis (variable mutations) e mutação de constantes (constant 
mutations). 
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3.4.3 A ferramenta JCover 
JCover é uma ferramenta comercial, criada pela empresa Man Machine Systems, que apóia a 
aplicação de vários critérios de teste estrutural baseados em fluxo de controle para programas 
escritos na linguagem Java. Os critérios que a ferramenta apóia são: 

• Todos-Nós; 
• Todos-Arcos; 
• cobertura de Métodos; e 
• cobertura de Classes. 

JCover instrumenta os programas a serem testados de modo que quando executados deixem 
um "rasto" no caminho que seguiram na sua execução. Após a execução dos programas com os 
casos de teste cuja adequação aos critérios que a ferramenta apóia está sendo avaliada, JCover 
lê os dados produzidos e gera relatórios em diversos formatos. 

A interface visual de JCover facilita ao usuário a análise dos resultados da avaliação de 
cobertura dos casos de teste, permitindo, inclusive, identificar porções de código não testado ou 
executado, o que é muito útil para o aprimoramento do conjunto de casos de teste. 

Essa ferramenta não possui nem compilador nem uma máquina virtual de Java próprios, de 
modo que utiliza o toolkit de desenvolvimento JDK (versões 1.2 e posteriores). Essa carac-
terística permite que a execução dos programas instrumentados possa ser realizada em qualquer 
computador com o toolkit JDK instalado. 

3.4.4 A ferramenta C-Cover 
C-Cover é uma ferramenta comercial, criada pela empresa Bullseye Testing Technology, que 
apóia alguns critérios de análise de cobertura para programas escritos em C/C++. Os critérios 
que esta ferramenta apóia são (Wlodarski, 2001): 

• cobertura de decisão; 
• cobertura de condição/decisão; e 
• cobertura de funções 

Essa ferramenta trabalha em conjunto com diversos compiladores e/ou ambientes de progra-
mação C/C++, tais como Microsoft Visual C++, GNU gcc e g++, Borland C++ Builder, entre 
outros. 
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C-Cover instrumenta, em tempo de compilação, o código dos programas sendo testados, 

de modo que quando executados geram um relatório de execução num arquivo previamente 
estabelecido. Após a execução dos programas com um ou mais casos de teste, o arquivo que 
contém o relatório de execução é lido pelo módulo "Coverage Browser", permitindo analisar os 
dados. Esse módulo não possui características muito flexíveis: permite visualizar um relatório 
mais ou menos detalhado mas não permite exportar os dados para outras aplicações. 

3.4.5 As ferramentas JUnit e Jester 
JUnit (Beck e Gamma, 1998; Schneider, 2000) é uma ferramenta, na verdade é um framework, 
de uso livre, escrito em Java, para a realização de testes de unidade de programas escritos na 
linguagem Java. 

JUnit oferece uma coleção de classes úteis para o teste de outras classes escritas em Java. 
Podem-se criar casos de teste para classes individuais ou conjuntos de casos de teste para pack-
ages inteiros, que contenham os casos individuais. 

JUnit está projetada com base em dois modelos (Command e Composite) segundo os quais 
os casos de teste ou os conjuntos de casos de teste tornam-se classes, tal e como se observa na 
Figura 3.1. 

Seguindo o primeiro modelo tem-se a classe TestCase. Qualquer classe que contenha casos 
de teste deve ser sub-classe da classe TestCase. Dentro da sub-classe de TestCase pode-se definir 
um ou vários métodos testxxxx() dentro dos quais realiza-se a comparação entre os resultados 
da execução dos métodos testados com os resultados esperados mediante o uso de uma variação 
do método assert(). 

Seguindo o segundo modelo, as instâncias da classe TestCase podem compor uma hierarquia 
TestSuite que executará automaticamente todos os métodos testxxxx() contidos em cada uma 
das instâncias de TestCase. A definição da classe TestSuite permite a criação recursiva de 
hierarquias até o nível que o usuário considere conveniente. 

Jester (Moore, 2001) é uma ferramenta de teste para programas escritos na linguagem Java, 
que usa o critério Análise de Mutantes modificando o código fonte das classes e verificando se 
aquelas classes modificadas produzem saídas erradas com relação às esperadas para algum caso 
ou conjunto de casos de teste. Essa ferramenta faz uma modificação por vez para cada um dos 
arquivos com código fonte contidos numa determinada árvore de diretórios. 

Jester trabalha junto com o framework JUnit (versões 3.2, 3.5 e 3.7). As classes criadas com 
base no JUnit, e que são usadas por Jester, contêm casos de teste para executar e "matar" os 
mutantes gerados. Além disso, Jester modifica o código fonte da classe que está sendo testada 
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Figura 3.1: Uma vista simplificada do framework JUnit (extraída de (Beck e Gamma, 2001)) 

e o recompila, de modo que precisa de um ambiente de desenvolvimento Java (foi testado junto 
como JDK 1.4 e JDK 1.3). 

O conjunto de operadores de mutação que Jester implementa é bem reduzido, mas segundo 
Moore (2001) eles mostraram ser suficientes para revelar casos de teste não adequados para 
programas simples. As modificações (operadores de mutação) que Jester introduz no código 
fonte atualmente são: 

• modificação de constantes; ex. trocar o número 0 pelo 1. 

• trocar valores booleanos true por false e vice-versa. 

• trocar as sentenças if( por ifitrue || (o que força que o resultado desses comandos seja 
sempre true). 

• trocar as sentenças if( por if(false &&(o que força que o resultado desses comandos seja 
sempre false). 

Mas pela construção da ferramenta não é difícil analisar e incluir novos operadores de mutação, 
os quais também são planejados para versões posteriores. 
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3.5 Considerações finais 
Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos e a terminologia usados na área de 
Teste e Validação de Software. Foram apresentadas também técnicas e critérios de teste (técnica 
funcional, técnica estrutural e baseada em erros) com ênfase nos critérios estruturais baseados 
em Fluxo de Controle e Fluxo de Dados, e no critério Análise de Mutantes, por sua relevância 
no presente trabalho de pesquisa. Finalmente, apresentaram-se ferramentas de apoio ao teste e 
validação de software. 

Em se tratando as ferramentas, fez-se ênfase nas ferramentas Poke-Tool (teste estrutural) 
e Proteum (análise de mutantes) dados o seu amplo uso e a sua disponibilidade em ambientes 
e linguagens a serem usadas no desenvolvimento desta pesquisa. Também fez-se uma breve 
descrição das ferramentas JUnit e Jester, e as comerciais JCover e CCover, usadas para teste de 
programas. 

Dentre essas últimas ferramentas observou-se que JCover e CCover apoiam somente a apli-
cação de critérios de teste estrutural baseados em fluxo de controle, e Jester, sendo a única 
ferramenta disponível que apóia a aplicação do critério Análise de Mutantes para programas 
escritos na linguagem Java, é uma ferramenta ainda em processo de desenvolvimento que apre-
senta algumas limitações. 

No capítulo a seguir, os critérios e técnicas descritos serão usados como parte de uma es-
tratégia de teste e validação de ferramentas de decompilação e de software decompilado, e as 
ferramentas descritas servirão para apoiar a aplicação desses critérios em estudos de caso. 



CAPÍTULO 

4 
Teste de Software no contexto de 

decompilação 

4.1 Considerações iniciais 
A atividade de teste de software decompilado deveria, em princípio, ser igual à atividade de teste 
de qualquer outro software, exceto pelo fato de que ela se insere num contexto muito especial, 
no qual o código "fonte" do software não é produto de um processo de software tradicional, mas 
de um processo de engenharia reversa e, portanto, pode carecer de documentação (documentos 
de análise, projeto, entre outros). 

Além disso, são poucos os artigos e publicações que apresentam informações sobre o teste e 
validação de software decompilado e de ferramentas de decompilação de forma específica. De 
fato, os artigos que tratam sobre as ferramentas como o decompilador Dcc (Cifuentes, 1994), e o 
NJCM Toolkit (Ramsey e Fernández, 1997), apresentam somente exemplos e casos de uso que, 
de alguma maneira, demonstram o seu funcionamento. Poder-se-ia dizer que esses exemplos 
e casos de uso são casos de teste para aquelas ferramentas, mas eles não garantem uma alta 
confiabilidade desde que não foram planejados de forma sistemática nem fazem uso de técnicas 
e critérios consolidados. 

28 
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Neste capítulo investiga-se um procedimento sistemático para o teste e validação de fer-

ramentas de decompilação e de software decompilado. Além disso, os diferentes critérios e 
técnicas de teste são avaliados nesse contexto. 

4.2 Considerações para as atividades de teste e validação no 
contexto de decompilação 

Analisando a definição de decompilação (Cifuentes, 1994; Housel III, 1973), nota-se que o 
objetivo principal de um processo automatizado de decompilação é a geração de uma versão, 
semanticamente compatível, do código fonte de um determinado programa executável P0. 

Por outro lado, sabe-se que as atividades de teste são geralmente caras em termos computa-
cionais, de recursos humanos, entre outros, representando em alguns casos até 40% do custo de 
desenvolvimento de software. Assim sendo, é recomendável levar em consideração a aplicação 
de uma estratégia incremental de teste que permita detectar erros aplicando primeiro os critérios 
menos onerosos e aumentar a confiabilidade dos testes aplicando, na sequencia, critérios mais 
rigorosos se assim for requerido. 

Em se tratando de testar e validar um software qualquer, primeiro determina-se um conjunto 
de casos de teste que serve como entrada para tal software. Esse conjunto pode ser determinado 
segundo diversos critérios (funcionais, estruturais, baseados em erros). Posteriormente, o soft-
ware é executado com esses casos de teste e compara-se a saída (ou resultado) de tal execução 
com a saída esperada, previamente determinada. 

No contexto de decompilação, apresentam-se duas perspectivas: a perspectiva do desen-
volvedor de um decompilador, e a perspectiva do usuário do decompilador. 

Na perspectiva do desenvolvedor, o conjunto de casos de teste T é formado por pares de 
programas (PO, PL), onde Po & O código binário (executável) de um programa e PL é o código 
fonte decompilado a partir de PQ. A adequação desse conjunto também pode ser avaliada se-
gundo diversos critérios (quanto mais rigoroso o critério, maior a confiança no decompilador). 
A saída esperada está representada pela definição do comportamento que se espera que o pro-
grama PL apresente quando compilado novamente, ou seja, o comportamento de P0- Para 
verificar a equivalência funcional dos programas P0 e PL requer-se de um novo processo de 
teste, esta vez, do programa decompilado P i . 

Do ponto de vista do usuário, a preocupação concentra-se na ultima parte do processo re-
querido pelo desenvolvedor, isto é, em verificar a equivalência funcional dos programas decom-
pilados PL com relação aos programas originais Po-
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4.3 Procedimento para teste e validação de ferramentas de 

decompilação 
O procedimento proposto consiste de dois passos: l)determinar um conjunto de casos de teste 
para o decompilador ( T D e c o m p ) , e 2) validar as saídas do decompilador (programas decompila-
dos). Na Figura 4.1 ilustra-se o procedimento e mostra-se a terminologia usada. Observa-se 
que o Passo 2 deste procedimento pode ser aplicado isoladamente para cobrir os requisitos da 
perspectiva do usuário (validar unicamente o software decompilado) se assim for requerido. 

Como resultado do procedimento, caracteriza-se um benchmark composto pelo conjunto de 
casos de teste do decompilador ( T D e c o m p ) e pelos conjuntos de casos de teste de cada um dos 
programas decompilados PL que pertencen a T D e c o m p . 

A seguir detalham-se cada uma das etapas do procedimento: 

• Passo 1. Determinação de um conjunto de casos de teste para o decompilador. 
Para determinar um conjunto de programas binários que sirvam como casos de teste para 
testar e validar um decompilador, propõe-se seguir as seguintes etapas: 

1. Procurar um benchmark para o decompilador. 
Idealmente, o benchmark deveria ter sido projetado especificamente para o decom-
pilador que está sendo testado, mas caso não esteja disponível, pode-se procurar 
um benchmark projetado para um decompilador similar, isto é, um decompilador 
que aceite como entrada os mesmo tipos de arquivos binários e que tenha a mesma 
linguagem alvo que o decompilador que pretende-se testar. 
No caso da não disponibilidade de benchmarks nem específicos nem similares, 
pode-se constituir um benchmark inicial aplicando: 

- Uso de benchmarks para teste de compiladores da linguagem alvo. Quando 
disponíveis, o uso desses benchmarks pode aumentar a confiança no teste e 
validação do decompilador. Sendo que esses benchmarks são projetados para 
testar o processo de compilação de, se não todas, a maioria de produções da 
gramática, os produtos executáveis deles contem também o código binário cor-
respondente a todas essas produções. 

- Geração automática de programas a partir da gramática da linguagem. Embora 
a literatura da área apresente esforços nessa área desde inícios dos anos 70, não 
se tem relatórios de ferramentas que auxiliem essa tarefa. 

- Técnicas de teste funcional ou seleção aleatória de casos de teste. 
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TDecomP = ( ( P 0 ' P l ) 1 P 0 é u m programa binário executável e 
P L é o código decompilado a partir de P c 
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Figura 4.1: Procedimento para teste e validação de ferramentas de decompilação 
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2. Medir a adequação do benchmark. 

Após determinado o benchmark inicial, elege-se um critério C de teste para medir 
a adequação dos casos de teste (pares de programas (PQ, PL)) que compõem esse 
benchmark e procede-se a avaliar a adequação executando o decompilador com cada 
um dos programas PQ. Como resultado desta etapa obtém-se um conjunto de casos 
de teste T formado por pares de programas (PQ, PL) com o correspondente nível 
de adequação em relação ao critério C. Se a medida de adequação obtida é su-
ficiente, procede-se então a avaliar se os programas P0 e PL são funcionalmente 
equivalentes, seguindo o Passo 2. Caso a medida de adequação obtida não seja sufi-
ciente, pode-se melhorar o conjunto de casos de teste segundo se descreve no passo 
seguinte, sempre levando em consideração a medida de adequação que se deseja 
atingir como critério de parada. 
Cabe ressaltar que, quanto mais rigoroso o critério de teste selecionado, maior a 
confiança nos resultados do teste dos programas decompilados. Dentre os critérios 
de teste que podem ser aplicados encontram-se: 
(a) Critérios de Teste Estrutural 

Os critérios de teste estrutural são diversos e existem muitas ferramentas que 
auxiliam a sua aplicação. A escolha de qual critério aplicar não é trivial pois 
depende de fatores como o grau de confiança no decompilador que se deseja 
atingir, a disponibilidade de ferramentas que apoiem esse critério, entre outros. 
Outro ponto a ser levado em consideração é o critério de parada que vai indicar 
até quando continuar testando. 
Em se tratando do critério de parada para os critérios de teste funcional, no tra-
balho de Cornett (1998), que apresenta uma análise dos critérios de cobertura, 
recomenda-se como critério mínimo de parada uma cobertura de 80% para os 
critérios cobertura de Condição/Decisão, Todos-Nós e Todos-Arcos. O trabalho 
de Horgan et al. apud Menzies e Cukic (2000) apresenta uma síntese de dados 
de sistemas em produção que mostram que ainda sistemas com muito tempo de 
uso conseguem, com os seus casos de uso diários, uma cobertura menor que 
80% em critérios como Todos-Arcos, e uma cobertura media de 50% para o 
critério Todos-Usos. Enfim, embora a literatura não apresente um consenso, 
todos apontam o fato de que pode-se parar de procurar novos casos de teste 
quando o custo de gerar casos de teste que consigam detectar novos erros não é 
mais aceitável. 

(b) Critério Análise de Mutantes 
Este critério é um dos mais efetivos na detecção de erros, mas também um dos 
mais custosos em termos computacionais (Mathur e Wong, 1993). 
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Para determinar até quando continuar testando em relação a este critério, a liter-
atura não determina um critério de parada. Para o critério Semeadura de Erros 
(também baseado em erros) um critério de parada considerado bom é quando 
consegue-se detectar mais do que 80% dos erros artificiais (Menzies e Cukic, 
2000). 

Para a aplicação desta etapa, com os critérios mencionados, fixa-se como pré-requisito 
a disponibilidade do código fonte do decompilador. 

3. Melhorar a cobertura do benchmark. 
Sempre que a medida de adequação obtida pelo benchmark definido não seja sat-
isfatória pode-se adicionar novos casos de teste que aumentem essa medida. Esses 
novos casos de teste podem ser gerados usando as técnicas descritas para a definição 
do benchmark inicial, ou podem ser elaborados após uma revisão do código fonte 
do compilador. Os novos casos de teste procurarão cobrir especificamente aquelas 
partes do código identificadas como não executadas segundo o critério eleito. Tam-
bém é conveniente separar do benchmark aqueles casos de teste que não produzem 
aumento na cobertura com a finalidade de obter um conjunto de casos de teste mín-
imo para atingir essa cobertura. 

• Passo 2. Teste e validação de software decompilado 
Este passo é aplicado aos pares de programas (PQ, PL) determinados no Passo 1, e está 
composto de 4 etapas descritas a seguir: 

1. Re-compilação do código decompilado 
O código fonte decompilado {P£) deve ser compilado, utilizando preferencialmente 
o mesmo compilador que gerou ou compilou o programa PQ. ISSO, é claro, se o 
compilador for conhecido previamente ao processo de decompilação ou reconhecido 
pelo próprio decompilador, e estiver disponível. 
O fato de que o compilador usado para gerar o programa binário original não seja 
conhecido ou não esteja disponível pode impactar negativamente esta etapa con-
siderando, entre outros: 

- que podem existir chamadas a bibliotecas proprietárias do compilador original 
as quais poderiam não ser reconhecidas por algum outro compilador; ou 

- que poderiam existir diferenças na definição do intervalo de valores para um 
mesmo tipo de dado. 

2. Verificação básica da funcionalidade (teste aleatório) 
Atendendo às considerações assinaladas na Seção 4.2 e com base nos trabalhos de 
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Menzies e Cukic (2000) e de Rothermel et al. (1999), propõe-se a realização de uma 
seleção preliminar de casos de teste, oriundos do uso do software, escolhidos de 
forma aleatória. 
Se o código fonte do programa PL é compilado novamente com sucesso, gera-se o 
executável do programa PL, que se chamará de Punn, sobre o qual tenta-se executar 
um ou alguns casos de teste conhecidos que correspondam a casos de uso do pro-
grama P0, eleito(s) de forma aleatória, para descobrir eventuais defeitos grosseiros 
na execução do programa P i . Somente os programas que não apresentarem erros 
que impeçam a sua execução ou então que não mostrarem desde já erros que afe-
tassem a sua funcionalidade passarão a ser testados segundo critérios de teste mais 
rigorosos. 
Dado que os programas que apresentam erros nesta etapa revelam a presença de 
defeitos no decompilador, do ponto de vista do desenvolvedor, o decompilador dev-
eria ser corrigido com a finalidade de eliminar tais defeitos e o processo deveria ser 
iniciado novamente com os casos de teste que falharam. 
O número de casos de teste, e o tempo e recursos utilizados nesta etapa não devem 
ser muito grandes, pois a técnica de teste aleatório ou teste por aproximação, se-
gundo o estudo empírico de Menzies e Cukic (2000) é inadequada para uns 25% 
dos casos que eles pesquisaram. Além disso, Menzies e Cukic apontam que os seus 
estudos não consideraram casos de sistemas críticos, e para eles, alternativas ao teste 
aleatório deveriam ser procuradas. 

3. Determinação de casos de teste adequados a diversos critérios 
Sendo que o programa PL apresenta um comportamento similar com o original para 
um conjunto inicial de casos de teste, procede-se a determinar um conjunto de casos 
de teste T P L adequado para vários critérios de teste, tais como os critérios de teste 
estrutural e o critério Análise de Mutantes. Cabe destacar, que para a aplicação 
de tais critérios requer-se que os programas PL a serem testados exijam dados de 
entrada para determinar o seu comportamento. Caso contrário, outras alternativas 
deverão ser procuradas. 
A ordem em que são aplicados os critérios está determinada pelo custo computa-
cional de cada um deles. Na medida em que é atingida uma medida de adequação 
considerada satisfatória para cada um dos critérios, outros critérios mais onerosos 
podem ser aplicados. 
Um dos maiores problemas que se apresenta quanto a isto é determinar qual medida 
de adequação é satisfatória para cada critério, isto é, qual o critério de parada para 
a geração de novos casos de teste que incrementem a adequação do conjunto ao 
critério sendo aplicado. Com base na literatura, como é indicado no procedimento de 
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teste para o próprio decompilador, podem-se identificar alguns critérios de parada, 
mas vale a pena lembrar que esses estudos empíricos não são definitivos e somente 
servem como guia inicial para facilitar ao testador a tomada da decisão. 
(a) Critérios de teste estrutural 

São vários os critérios de teste estrutural que podem ser aplicados, tal e como 
mostrado na Seção 3.3.2. No entanto, a escolha de qual dos critérios aplicar 
não é muito simples, pois vai depender de diversos fatores, especialmente da 
disponibilidade de ferramentas automatizadas que possam apoiar as atividades 
de teste. 
Recomenda-se que a escolha do(s) critério(s) seja realizada levando em con-
sideração a relação de inclusão entre os diferentes critérios (Maldonado, 1991). 
Vale destacar que na literatura (Frankl e Weiss, 1993) apresenta-se o critério 
Todos-Usos como sendo mais efetivo na detecção de erros que o critério Todos-Arcos, 
para a maioria dos casos. 
Sendo C o critério escolhido para medir a adequação, após finalizada a tarefa 
de gerar um conjunto de casos de teste Tc-adequados procede-se à verificação 
da equivalência funcional dos programas PO e PL em relação a T, segundo se 
descreve na etapa 4. Posteriormente pode-se medir a adequação de T para um 
critério C' mais rigoroso e, se for o caso, adicionar casos de teste que façam 
com que T seja O — adequado. 

(b) Análise de Mutantes 
Esse critério, embora seja um dos critérios mais efetivos na detecção de er-
ros, apresenta o problema de ser altamente oneroso em termos computacionais 
(Mathur e Wong, 1993). A literatura não determina um critério de parada para 
este critério de teste, como mencionado para o teste do próprio decompilador. 
Tal e como se fez na etapa 3(a) , determinado o conjunto de casos de teste T 
que atinge algum critério de parada determinado com anterioridade, procede-se 
a verificar, para cada par de programas (P0,PL),& equivalência funcional entre 
eles em relação a T segundo se descreve na etapa 4. 

4. Avaliação da funcionalidade com relação ao "oráculo" Po 
Determinado um conjunto de casos de teste adequado ao critério C aplicado para o 
programa PL ( T P L ) , deve-se avaliar se a funcionalidade do programa PL é semel-
hante com a funcionalidade do executável original P0, istoé, sE PLBIN* ( T P L ) = PO*(TPL). 

O processo de teste de um decompilador pode não se limitar à aplicação de um único critério 
de teste e poderia requerer a aplicação, em testes sucessivos, de outros critérios, cada um mais 
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rigoroso que o anterior, para aumentar a confiança no decompilador até atingir um nível que 
seja considerado adequado. Isso faria com que o procedimento aqui apresentado fosse iterativo. 

4.4 Estudo de caso - Linguagem C 
Nesta seção relata-se a experiência realizada com o objetivo de testar e validar um decompilador 
segundo o procedimento descrito na Seção 4.3. Para isso, primeiramente determinou-se um 
conjunto de casos de teste, que constituem um benchmark para testar o decompilador, sobre 
o qual, num segundo momento, aplicou-se o procedimento de teste e validação de programas 
decompilados para avaliar se as saídas geradas pelo decompilador com esses casos de teste eram 
funcionalmente equivalentes às saídas esperadas. 

Para se realizar o teste e validação de uma ferramenta de decompilação testaram-se algumas 
das ferramentas descritas na Seção 2.3. Entre as ferramentas testadas (REC, Dcc, e a exper-
imental DisC), selecionou-se, para realizar o processo de decompilação, o decompilador Dcc 
porque este, considerando as comparações feitas em termos de facilidade de uso e qualidade 
do código gerado, demonstrou ser a ferramenta mais adequada de decompilação de arquivos 
binários para programas na linguagem C que existe atualmente. 

4.4.1 Ambiente de decompilação e configuração 
A distribuição do decompilador Dcc é livre e consta tanto de arquivos de código fonte (na 
linguagem C) quanto de arquivos executáveis para serem usados numa plataforma de sistema 
operacional DOS. Devido a que o uso do código fonte era necessário para utilizar algumas 
técnicas e critérios de teste, compilou-se o código fonte distribuído em duas plataformas (Win-
dows/DOS e SunOS), notando-se um comportamento diferente entre os programas compilados 
e os programas distribuídos. Realizaram-se tarefas de debugging para identificar os problemas 
que originavam tais diferenças. Os problemas encontrados foram: 

• Reconhecimento do tipo de arquivo binário que era fornecido como entrada ao decompi-
lador, o qual fazia com que o código decompilado sempre estivesse incompleto. 

• Inconsistências no código dos programas decompilados (nomes de labels não coinci-
dentes e inclusão de bibliotecas não existentes). 

• Código não executável (algumas variáveis e estruturas que não eram usadas e funções que 
não eram chamadas). 
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Identificados os problemas, procedeu-se a modificar o código fonte do decompilador para 

solucioná-los, resultando uma versão modificada do decompilador Dcc que posteriormente foi 
compilada nas duas plataformas (SunOS, e Windows) para ser utilizada neste estudo de caso. 

O teste e validação da versão modificada do Dcc foi realizado inicialmente na plataforma 
Windows, utilizando a ferramenta CCover que apóia a aplicação do critério de Cobertura de 
Condição/Decisão. Planejava-se realizar, posteriormente, a avaliação de cobertura segundo 
critérios mais rigorosos (critérios de teste estrutural baseados em Fluxo de Dados e o critério 
Análise de Mutantes) usando as ferramentas PokeTool e Proteum, na plataforma SunOS. Não 
obstante, as ferramentas mostraram-se não adequadas para realizar essa avaliação devido a certa 
incompatibilidade entre o dialeto da linguagem C que as ferramentas aceitam e o dialeto da 
mesma linguagem usado pelos desenvolvedores do decompilador Dcc. Essas incompatibili-
dades tornaram-se limitações que não foram corrigidas e superadas no tempo de realização do 
presente trabalho. 

As ferramentas Poketool e Proteum foram utilizadas no teste e validação dos programas 
decompilados, apoiando a aplicação de critérios que contribuíssem a aumentar a confiança na 
equivalência funcional deles com relação aos programas originais. 

Assim, o decompilador Dcc foi instalado em duas plataformas: SunOS e Windows/DOS. 
Junto ao decompilador foram usados os arquivos de signatures dos compiladores Borland C++ 
v3.0 e Turbo C v2.0, e o arquivo dcclibs.dat contendo os nomes de procedimentos e funções da 
linguagem C, assim como o tipo do dado de retorno, e o número, tipos e nomes dos argumentos 
passados a essas funções. Esses arquivos são fornecidos junto à distribuição do decompilador 
Dcc. 

Os arquivos binários a serem decompilados foram colocados no mesmo diretório no qual 
estavam os arquivos do decompilador, ou então, em sub-diretórios daquele, sendo que, no mo-
mento de começar a execução do processo de decompilação, o caminho era indicado ao de-
compilador. Os arquivos de saída do processo de decompilação foram gravados no caminho 
especificado. 

Por exemplo, se os arquivos do decompilador encontravam-se no diretório C:\dcc, e os ar-
quivos binários no diretório C:\dcc\binfiles, a chamada ao decompilador era dcc binfiles\arq.exe, 
e os arquivos de saída eram escritos em C:\dcc\binfiles. 
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4.4.2 Passo 1. Determinação do conjunto de casos de teste para o decom-

pilador Dcc 
Durante a aplicação do Passo 1 para o presente estudo de caso foram obtidas diversas infor-
mações estáticas sobre o decompilador Dcc, as quais, para melhor conferência são listadas a 
seguir: 

• Linhas de código (LOC): 15330 

• Decisões (arcos): 3408 

• Combinações (decisão/condição) : 4812 

Para começar a realização do teste do decompilador elegeu-se como benchmark inicial 
(benchmark0) o conjunto de casos de teste utilizado por Cifuentes (1994), o qual consta de 14 
programas cujos arquivos executáveis são distribuídos junto ao código do decompilador Dcc. 
Avaliada a cobertura desses 14 programas com relação ao código fonte modificado do Dcc, 
observou-se que para o critério de Cobertura de Condição/Decisão eles atingiam uma cobertura 
de 62%. 

Num segundo momento, com o intuito de melhorar a cobertura do benchmark, procuraram-se 
mais programas para serem adicionados ao benchmark0. Assim sendo, coletou-se um con-
junto de programas publicados como exemplos no livro "Applications Programming in ANSI 
C" (Johnsonbaugh e Kalin, 1996), totalizando 53 programas que foram compilados usando o 
compilador BorlandC++ v.3.0 para gerar os arquivos binários a serem decompilados no estudo 
de caso. Dentre esses programas, três (host.c, child.c e vonkoch.c) não foram utilizados, pois 
não foi possível compilar o código apresentado no livro. Obtidos os programas binários (50), 
caracterizou-se o benchmarki, para o qual, avaliada a cobertura em relação ao decompilador, 
atingiu-se uma porcentagem de cobertura de 72%. 

Dentre os programas adicionados identificaram-se 5 que além de produzir erros ao serem de-
compilados, não melhoravam a cobertura, de modo que foram trocados por outros 5 programas 
de maior complexidade escolhidos de forma aleatória (identifi.exe, prepdisc.exe, sample4.exe, 
menu2.exe, cc8700.exe), caracterizando assim o benchmark2. Avaliada a cobertura de esse 
benchmark, atingiu-se uma porcentagem de cobertura de 74%. 

Na Tabela 4.1 mostra-se com detalhes a evolução do benchmark usado no presente estudo 
de caso. 

Cabe destacar que para a formação do becnhmarki tentou-se utilizar um gerador automático 
de programas baseado na gramática da linguagem C, ou programas que fizeram parte de um 
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Tabela 4.1: Evolução do benchmark para validar o decompilador Dcc - Estudo de caso C 
Programa % Cobertura Melhora (%) Programa % de Cobertura Melhora 
benchfn 32,15 infix 69,29 1,75 
benchlng 45,70 13,55 jump 69,41 0,12 
benchmul 47,11 1,41 kinder 69,41 0,00 
benchmus 47,90 0,79 length 69,43 0,02 
benchsho 49,31 1,41 line_ed 69,49 0,06 
byteops 50,02 0,71 line_len 69,53 0,04 
dhamp 59,56 9,54 matmult 69,56 0,03 
fibol 59,60 0,04 max 69,62 0,06 
fibos 59,60 0,00 page 69,64 0,02 
longops 61,08 1,48 perc 69,97 0,33 
matrixmu 61,68 0,60 phone 70,10 0,13 
max 61,70 0,02 primes 70,12 0,02 
strlen 61,97 0,27 queuel 70,47 0,35 
testlong 61,97 0,00 queue2 1 70,47 0,00 
benchmarko 61,97 random 70,64 0,17 
assert 63,84 1,87 resistor 71,86 1,22 
astar 65,36 1,52 reverse 71,86 0,00 
average 65,79 0,43 sales 72,03 0,17 
bargrafl 66,08 0,29 sched 72,05 0,02 
bargraf2 66,14 0,06 size 1 72,05 0,00 
bargrph1 66,16 0,02 stackl 72,07 0,02 
bargrph2 66,16 0,00 stack2 72,07 0,00 
bfs_adj 66,29 0,13 stat 72,11 0,04 
b f s j ink 1 66,29 0,00 taxes 1 72,11 0,00 
calendar 66,75 0,46 taxes2 1 72,11 0,00 
carsl 66,87 0,12 timer 72,19 0,08 
cars2 66,87 0,00 tower 72,22 0,03 
chk_sort 67,12 0,25 tromino 72,24 0,02 
convert 67,25 0,13 walk_nr 72,40 0,16 
dice 1 67,25 0,00 walk_r 72,42 0,02 
elephntl 67,33 0,08 benchmarki 72,42 
elephnt2 67,35 0,02 identiíi 72,55 0,13 
fact 67,37 0,02 prepdisc 73,05 0,50 
films 67,48 0,11 sample4 73,25 0,20 
grade 67,54 0,06 menu2 73,57 0,32 

cc8700 73,88 0,31 
benchmark2 73,88 

1 retirado 

benchmark de teste para compiladores da linguagem C. Essa tentativa não foi bem sucedida, 
pois não puderam ser achados geradores e/ou benchmarks de domínio público, mas pertencentes 
a companhias que ofereciam o serviço de teste de compiladores. 
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Durante a avaliação da cobertura do conjunto total de casos de teste observaram-se dois 

fatos interessantes: 

• Os primeiros 14 programas, ainda que não muito complexos, conseguiram 62% de cober-
tura, enquanto 50 programas adicionais somente conseguiram cobrir 12% adicionais. 

• Alguns dos 50 programas coletados de (Johnsonbaugh e Kalin, 1996) não melhoraram a 
cobertura ou conseguiram melhorá-la em apenas 0,02%. 

Sendo assim, considerou-se que a geração ou identificação de novos casos de teste efe-
tivos em forma aleatória, embora sejam consideradas diferentes produções da gramática da 
linguagem, tal como se fez no caso do benchmark\, seria muito custosa e provavelmente não 
muito bem sucedida, de modo que começou-se a analisar o código reportado como não execu-
tado para, com base nele, projetar novos casos de teste. 

Enquanto se analisava o código identificou-se que uma parte do código não executado 
correspondia a rotinas de gerenciamento de erros entanto outra era executada quando se uti-
lizavam como entrada arquivos binários .COM. Forçou-se a execução de Dcc com dados de 
entrada inválidos (usando arquivos e caminhos inexistentes, argumentos errados, entre outros) e 
utilizaram-se alguns arquivos .COM como entrada (10 arquivos, entre eles o arquivo de sistema 
command.com), atingindo-se uma porcentagem de cobertura de 76%. A maioria de arquivos 
.COM não apresentaram uma melhora substancial na cobertura do código, e nenhum deles con-
seguiu gerar código C compilável. 

Continuando com a análise do código não executado, observou-se que 3,70% das combi-
nações Condição/Decisão (critério segundo o qual se fez a análise de cobertura) representavam 
porções de código que eram executadas por alguma outra condição, como por exemplo um 
grupo de condições de uma estrutura switch ... case que levam à execução de um único con-
junto de instruções. 

Observou-se também que 7,20% das combinações Condição/Decisão se referiam a gerenci-
amento de erros, alguns de difícil ocorrência mas que serviam para tentar garantir que não ocor-
resse nada "inesperado" durante a execução do programa (como erros na leitura de arquivos do 
disco rígido, por exemplo), e outros que ocorreriam somente se não se garantisse a integridade 
dos arquivos usados pelo decompilador (arquivos de signatures, os próprios arquivos binários 
decompilados, entre outros). 

Outros 2,35% das combinações, aproximadamente, não eram executadas porque eram roti-
nas usadas na detecção e identificação de compiladores não disponíveis para a realização do 
presente estudo de caso (como o decompilador proprietário da Microsoft, por exemplo). 
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Nos outros 10,70% restantes foram identificadas porções de código que executariam sob 

condições especiais que somente poderiam ser geradas tendo-se: 1) um amplo conhecimento 
do programa (do código do decompilador); 2) um amplo conhecimento da linguagem assembly; 
3) conhecimento do compilador usado (quais expressões idiomáticas e de otimização ele gera); 
e 4) a possibilidade de alterar o código de arquivos binários executáveis (código objeto dos 
programas) sem danificar a sua integridade. 

Na Tabela 4.2 resumem-se os resultados da inspeção do código não coberto pelos casos de 
teste identificados para o decompilador Dcc. 

Tabela 4.2: Resultados da inspeção do código fonte do decompilador Dcc - Estudo de caso C 
Descrição Porcentagem 
Código que apresentava caminhos equivalentes já executados 
Código de gerenciamento de erros pouco prováveis 
Rotinas de verificação de compiladores não disponíveis 
Código que requer testes mais elaborados e específicos e eventualmente 
com caminhos não executáveis 

3,70% 
7,20% 
2,35% 
10,70% 

A não disponibilidade de outros compiladores, como o compilador proprietário da Microsoft 
por exemplo, e a dificuldade de gerar ou provocar erros de sistema operacional, fizeram com 
que não se conseguisse testar quase 10% do código, correspondente à identificação desses com-
piladores e ao código de gerenciamento de erros. Além disso, em cada grupo de condições que 
executavam caminhos equivalentes, somente uma dessas condições foi executada. 

Após definido o benchmark a ser usado, procedeu-se a caracterizar os pares de programas 
(Po, PL) com a finalidade de verificar que para cada par, o programa decompilado PL era 
funcionalmente equivalente ao original Po, segundo descrito no Passo 2 do procedimento. 

Dado que o decompilador tem muitas restrições sobre os tipos de dados e as estruturas 
lógicas que ele reconhece, esperava-se que alguns desses programas escolhidos não fossem 
decompilados com sucesso, assim como foi descrito também nos testes realizados por Cifuentes 
(1994). Assim, dentre esses 64 programas somente alguns foram decompilados com sucesso, 
isto é, conseguiram gerar arquivos que continham o código fonte decompilado, enquanto outros 
produziram mensagens de erro ou provocaram que o decompilador parasse a sua execução antes 
de completar o processo de decompilação. A lista dos programas decompilados com sucesso é 
apresentada na Tabela 4.3. 

Como pode-se observar na Tabela 4.3 são 32 dentre 64 programas os que foram decom-
pilados com sucesso. Também pode-se observar que o mesmo programa aparece duas vezes 
(no caso de benchmul - benchmus e fibol - fibos, isso devido a que um mesmo programa foi 
compilado com "opções" de compilação (modelo de memória) diferentes dando origem a mais 
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Tabela 4.3: Programas .EXE decompilados - Estudo de caso C 
Programa Descrição 
bargraph Programa que mostra em modo texto uma barra que representa um valor ingressado 
benchfn Programa que testa chamadas a funções 
benchmul Programa que testa as operações de multiplicação (mod. de memória large) 
benchmus Programa que testa as operações de multiplicação (mod. de memória small) 
benchsho Programa que testa diversas operações, incluindo operações a nível de bytes 
byteops Rotina que verifica operações com dados tipo byte 
calendar Programa que imprime um calendário (requer dados de entrada) 
carsl Programa que registra stock, quantidade de vendas e fornece um reporte 
chk_sort Rotina que verifica se uma sequencia fornecida através do teclado está ordenada 
convert Rotina que converte uma entrada em jardas para pés, e polegadas 
elephntl Rotina que imprime na tela três mensagens 
elephnt2 Rotina que imprime na tela três mensagens incluindo texto ingressado pelo teclado 
fact Rotina recursiva para calcular o fatorial de um número 
fibol Rotina para calcular a série de Fibonacci até um número n (mod. de memória large) 
fibos Rotina para calcular a série de Fibonacci até um número n (mod. de memória small) 
identifi Programa que determina se um identificador é válido ou não 
intops Programa que testa diversas operações com tipos de dados inteiros 
jump Rotina que divide dos valores ingressados pelo teclado 
kinder Rotina que imprime uma mensagem na tela 
length Rotina que calcula o cumprimento de uma cadeia de caracteres 
line_len Programa que formata o texto a uma linha de comprimento definido 
matrixmu Rotina que realiza multiplicação de matrizes 
max Rotina para calcular o máximo de dois valores 
prepdisc Programa que auxilia o decompilador DisC 
primes Rotina que imprime a sequencia de números primos até n 
reverse Programa que inverte a ordem dos caracteres de uma cadeia ingressada pelo teclado 
sample4 Programa que testa o uso de exit() 
strlen Calcula o cumprimento de uma cadeia de caracteres 
taxes 1 Rotina que calcula um imposto para um valor fornecido pelo usuário 
testlong Rotina que testa o uso de variáveis de tipo long 
tromino Programa que calcula a posição de um quadrado num tabuleiro de n x n quadrados 
walk_r Rotina recursiva que utiliza a definição de Fibonacci 

de um programa executável. Esses 32 programas 
nais correspondentes, formaram os pares (PO,PL) 
procedimento. 

decompilados, junto aos programas origi-
para serem testados segundo o Passo 2 do 
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4.4.3 Passo2. Teste e validação dos programas decompilados pelo decom-

pilador Dcc 
Após ser definido o conjunto de casos de teste T D e c o m p = {(Po, PL)} para o decompilador 
Dcc, procedeu-se a verificar se as saídas fornecidas (os programas decompilados PL) eram 
equivalentes as saídas esperadas. Para isso, cada par (PQ,PL) foi submetido ao Passo 2 do 
procedimento descrito. 

4.4.3.1 Re-compilação do código fonte decompilado 

Seguindo o procedimento, nesta etapa, avaliou-se se o arquivo decompilado (o código fonte 
gerado) P i podia ser compilado novamente para produzir um outro arquivo executável P u n n . 
Não considerou-se permissível o fato de fazer modificações no código decompilado, sendo que 
qualquer diferença ou erro nesse código com relação ao código inicial não poderia ser detectado 
em casos reais nos quais o código original não existisse. 

Os arquivos binários do tipo .EXE que foram decompilados e compilados novamente com 
sucesso, completando assim a primeira etapa do Passo 2, são apresentados na Tabela 4.4 junto 
com o(s) compilador(es) usado(s). 

Tabela 4.4: Programas .EXE decompilados e 
Programa Compilador 

recompilados com sucesso - Estudo de caso C 
Programa Compilador Unix Compilador DOS 
byteops GNU gcc Borland C++ 3.0 
calendar GNU gcc Borland C++ 3.0 
carsl GNU gcc Borland C++ 3.0 
chk_sort GNU gcc Borland C++ 3.0 
convert GNU gcc Borland C++ 3.0 
fact GNU gcc Borland C++ 3.0 
fibos GNU gcc Borland C++ 3.0 
identifi GNU gcc Borland C++ 3.0 
intops GNU gcc Borland C++ 3.0 
kinder GNU gcc Borland C++ 3.0 
max GNU gcc Borland C++ 3.0 
primes GNU gcc Borland C++ 3.0 
strlen GNU gcc Borland C++ 3.0 
taxes 1 GNU gcc Borland C++ 3.0 
testlong GNU gcc Borland C++ 3.0 
walk_r GNU gcc Borland C++ 3.0 
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4.4.3.2 Verificação básica da funcionalidade 

Para a execução desta etapa e das seguintes foram utilizados os programas decompilados que 
geraram um novo executável. Para apresentar uma visão geral da complexidade desses "novos" 
programas, aponta-se que eles tinham uma complexidade que medida em termos de linhas de 
código (LOC) variava entre 10 e 60 LOC. Além disso, sendo feita uma análise estática dos 
programas, em relação ao grafo de fluxo de controle de cada um deles, notou-se que o número 
de nós variava entre 1 e 23, o número de arcos variava entre 0 (aqueles programas que tinham 
somente um nó) e 29, e o número de associações entre uma definição de variável e seu posterior 
uso era no máximo 54 e no mínimo 0. 

Durante esta etapa, os programas foram executados em ambas as plataformas, tendo-se 
como entrada para eles, casos de teste selecionados ad hoc dentre os dados que constituem o 
uso diário deles. Os programas que foram identificados como errados nesta etapa apresentaram 
diversos "tipos" de erros, desde aqueles que ocasionaram saídas erradas dos programas decom-
pilados, comparadas às saídas fornecidas pelos programas originais com os mesmos casos de 
teste (byteops, primes, testlong, calendar), até erros que ocasionaram que os programas nem 
completassem a sua execução (carsl, taxes 1, identifi). 

Tabela 4.5: Resultados da verificação de funcionalidade com teste aleatório - Estudo de caso C 
Programa Estado Caso(s) de Teste 
byteops falhou — 

calendar falhou {(1,1)} 
carsl falhou — 

chk_sort falhou {(1,2)} 
convert passou {(1),(3),(-1)} 
fact passou {(3),(0)} 
fibos passou {(1,2)} 
identifi falhou {(al)} 
intops passou — 

kinder passou — 

max passou {(0,4)} 
primes falhou (10) 
strlen falhou — 

taxes 1 falhou — 

testlong falhou {(1,2,3,4)} 
walk_r passou {(0),(2)} 

A Tabela 4.5 mostra os resultados da execução da segunda etapa do Passo 2 do procedi-
mento, em ambas as plataformas, para os programas decompilados que cumpriram as restrições 
impostas na primeira etapa. Cabe destacar que não se faz distinção entre os resultados obtidos 
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em cada uma das plataformas porque eles foram os mesmos. Na tabela, os valores de entrada 
dos casos de teste com que se executaram os programas são representados por n-tuplas entre 
parênteses (dependendo do número n de dados de entrada que cada programa requer). Em al-
guns casos, não foram requeridos dados de entrada, e em outros foram usados um ou mais de 
um. 

Nesta etapa, observou-se que alguns dos programas PL (kinder e intops) que mostraram 
um comportamento equivalente aos programas originais PQ não precisavam de dados de en-
trada para sua execução. Esses programas não preenchiam os requisitos para serem testados 
segundo os critérios descritos pelo procedimento e usados no estudo de caso, e sobre eles não 
poder-se-ia afirmar nada sem antes testá-los integrados em diferentes ambientes. No entanto, 
neste estudo de caso, encontrando-se disponíveis os códigos fonte dos programas originais, 
conseguiu-se comparar o código fonte dos programas PLe P0, determinando-se que eles eram 
funcionalmente equivalentes. 

Os demais programas decompilados que cumpriram as restrições da presente etapa nas duas 
plataformas, e por tanto considerados potencialmente corretos, isto é, funcionalmente equiva-
lentes aos seus pares originais, continuaram sendo testados segundo as instruções da terceira 
etapa. 

4.4.3.3 Aplicação de critérios estruturais e de análise de mutantes 

Os 5 arquivos que foram decompilados com sucesso, e não apresentaram erros nas etapas ante-
riores, foram testados, seguidamente, de maneira que pudesse ser verificado se eles realmente 
mantinham a funcionalidade daqueles executáveis que lhes deram origem. Para isso, foram us-
adas técnicas de teste estruturais e o critério de Análise de Mutantes, para determinar conjuntos 
de casos de teste adequados a cada um dos critérios escolhidos para cada caso, segundo o que 
foi definido no procedimento proposto. Após a identificação de um conjunto adequado para 
cada critério, aplicou-se, a cada par de programas (original e decompilado), o processo descrito 
para a quarta etapa, com a finalidade de verificar a equivalência da funcionalidade entre ambos. 

1. Critérios de teste estrutural 
O teste estrutural foi realizado na plataforma SunOS utilizando a ferramenta PokeTool e 
na plataforma Windows/DOS utilizando a ferramenta CCover, aplicando num primeiro 
momento os critérios Todos-Nós, Todos-Arcos, e Todos-Usos (PokeTool), e posterior-
mente os critérios Todos-Nós, Todos-Arcos e Cobertura de Decisão/Condição (CCover). 
Segundo esses critérios foram avaliados casos de teste para os programas que cumpri-
ram os requisitos da etapa anterior e casos de teste adicionados a esses como resultado 
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da inspeção do código fonte de cada um dos programas. Os resultados da aplicação dos 
critérios de teste estrutural encontram-se na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Porcentagens de adequação a critérios de teste estrutural - Estudo de caso C 
Ferramenta PokeTool (SunOS) 

Programa Função Todos-Nós Todos-Arcos Todos-Usos Conj. de Casos de Teste 
convert" main — — — — 

fact main 100% 100% 100% {(!),(-!)} 
proc_l 100% 100% 80% {(1),(2)} 

fibos main 0% 0% 0% {(1,1),(1,2),(1,5)} 
proc_l 80% 50% 40% {(1,1)} 

max main 100% 100% 100% {(0,1),(0,0)} 
proc_l 100% 100% 100% {(0,1),(12,2)} 

walk_r main 0% 0% 0% {(0),(1),(3)} 
proc_l 80% 50% 50% {(0),(1)} 

Ferramenta CCover (Windows/DOS) 
Programa Função Todos-Nós Todos-Arcos Decisão/Condição Conj. de Casos de Teste 
convert main 100% 100% 100% {(1),(3),(-1)} 
fact main 100% 100% 100% {(1),(2),(-1)} 

proc_l 100% 100% 100% {(1),(2),(-1)} 
fibos main 100% 100% 100% {(1,1),(1,2),(1,5)} 

proc_l 100% 100% 100% {(1,1),(1,2),(1,5)} 
max main 100% 100% 100% {(0,1),(0,0),(12,2)} 

proc_l 100% 100% 100% {(0,0),(0,1),(12,2)} 
walk_r main 100% 100% 100% {(0),(1),(3),(-1)} 

proc_l 100% 100% 100% {(0),(1),(3)} 
"para esse programa não se conseguiu determinar um conjunto de casos de teste 

Analisando-se os resultados individualmente para cada um dos programas, determinou-se 
que: 

• Os conjuntos de casos de teste para os programas fact e max, determinados a partir 
dos casos de uso oriundos do programa e de uma inspeção do código decompilado, 
mostraram-se adequados aos critérios considerados, de modo que deverão ser sub-
metidos à verificação da sua equivalência funcional com os programas originais em 
relação a esses casos de teste (Etapa 4); 

• Os conjuntos de casos de teste para os programas convert, fibos e walk_r não con-
seguiam melhorar a cobertura indicada pela ferramenta PokeTool, ainda que adicio-
nados vários outros casos de teste (inclusive os conjuntos de casos de teste usados 
com a ferramenta CCover). No entanto, usando conjuntos de casos de teste com 



4.5. ESTUDO DE CASO - LINGUAGEM JAVA 47 
pequenas modificações, a ferramenta CCover indicou cobertura de 100% para todos 
esses programas. 

Após realizada a avaliação de adequação dos casos de teste de cada programa em duas 
plataformas diferentes com ferramentas de teste diferentes, as diferenças apresentadas na 
cobertura de critérios equivalentes resultaram estranhas, portanto, procedeu-se a pesquisar 
o por quê dessas diferenças. 
A resposta à questão pendente foi achada na verificação de equivalência funcional, de-
scrita na última etapa do Passo 2, cujos resultados se resumem na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7: Resultados da verificação de funcionalidade com casos de teste adequados a 
critério(s) de teste estrutural - Estudo de caso C 

Programa Plataforma DOS Plataforma SunOS 
convert passou falhou 
fact passou passou 
fibos passou falhou 
max passou passou 
walk_r passou falhou 

Durante a verificação da equivalência funcional dos programas decompilados e origi-
nais, em relação aos casos de teste adequados aos critérios de teste estrutural menciona-
dos, identificaram-se programas que apresentavam comportamento diferente nas duas 
plataformas consideradas no estudo de caso. Na plataforma SunOS, os programas con-
vert, fibos e walk_r apresentavam funcionalidade não equivalente com a dos seus pares 
originais, entanto que na plataforma DOS apresentavam comportamento similar aos pro-
gramas originais. Sendo assim, foram considerados programas com erros numa perspec-
tiva geral. 
Os programas que se mostraram funcionalmente equivalentes aos seus pares originais 
em relação ao conjunto de casos de teste identificado para cada um deles nesta etapa, 
continuaram sendo testados segundo o procedimento que está sendo aplicado. 

2. Critério análise de mutantes 
Para realizar as tarefas de teste segundo o critério Análise de Mutantes utilizou-se a fer-
ramenta de teste PROTEUM (Delamaro, 1993) para a plataforma SunOS. 
A ferramenta PROTEUM foi escolhida para a condução deste estudo de caso, pois é a 
única ferramenta existente atualmente que apóia a aplicação do critério Análise de Mu-
tantes no teste de programas C. 
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A ferramenta PROTEUM foi utilizada para apoiar na determinação de um conjunto de ca-
sos de teste adequado ao critério análise de mutantes para os programas para os quais não 
foram identificados erros nas etapas anteriores. A Tabela 4.8 mostra os resultados obtidos 
da aplicação do critério Análise de Mutantes aos programas, e os respectivos casos de 
teste utilizados. Os casos de teste são conjuntos de teste AM-adequados (considerados 
todos os operadores de mutação) que contêm apenas casos de teste efetivos (que mataram 
ao menos um mutante). 

Tabela 4.8: Resultados da aplicação do critério Análise de Mutantes - Estudo de caso C 
Programa Mutantes Gerados Score de Mutação Conj. de Casos de Teste 
fact 
max 

19 
20 

1 
1 

{(1),(0),(-1),(2),(5)} 
{(0,1),(0,0),(12,2),(-1,0)} 

Dado que para alcançar a adequação ao critério análise de mutantes teve-se que gerar 
novos casos de teste, mediante a inspeção do código decompilado, realizou-se novamente 
a avaliação do comportamento dos programas em ambas as plataformas consideradas. Os 
testes foram bem sucedidos, incrementando a confiança nos programas decompilados e 
no decompilador que os gerou. 

4.4.4 Resultados 
O processo de teste e validação do decompilador Dcc foi realizado em duas etapas: 1) determi-
nação do conjunto de casos de teste, e 2) teste e validação dos programas decompilados. 

Durante a etapa de determinação do conjunto de casos de teste, identificou-se um benchmark 
inicial (benchmarko), o qual foi evoluindo sucessivamente até atingir uma cobertura próxima ao 
adequado para o critério Cobertura de Condição/Decisão. Na Tabela 4.9 resume-se a evolução 
do benchmark identificado. 

Tabela 4.9: Resumo da evolução do benchmark para o teste e validação do decompilador Dcc 
Conj. de Casos de Teste Nro. de programas Cobertura atingida 
benchmark^ 14 62% 
benchmarki 64 72% 
benchmark2" 64 74% 

"neste benchmark, cinco (5) dos programas que não contribuíam a melhorar a cobertura foram retirados e 
substituídos por outros, mantendo invariável o número total de programas 

Complementando a avaliação da cobertura do benchmark em relação ao código fonte do de-
compilador Dcc, realizou-se uma inspeção do código não coberto pelos casos de teste do bench-
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Figura 4.2: Programas com erros detectados em cada etapa do Passo 2 - Estudo de caso C 

mark, obtendo-se como resultado: 3,70% do código do decompilador correspondia a condições 
que executavam caminhos equivalentes; 7,20% a código de gerenciamento de erros; 2,35% a 
rotinas de verificação e identificação de compiladores não disponíveis; e 10,70% a código que 
requer de testes mais elaborados e eventualmente poderia conter caminhos não executáveis. 

Definido o benchmark, do total de 64 programas que o compõem e que representam algu-
mas, mas não todas, as combinações de instruções permitidas pela gramática padrão da lin-
guagem C, apenas 32 (representando 50%) conseguiram ser decompilados pelo decompilador 
Dcc. Esses 32 programas são os que foram considerados para a aplicação do procedimento de 
teste e validação de programas decompilados. 

A evolução do processo de teste e validação dos programas decompilados considerando os 
passos diretamente relacionados à detecção de erros nesses programas se ilustra na Figura 4.2. 

A primeira etapa do procedimento de teste e validação de software decompilado , isto é, a 
recompilação do código fonte gerado revelou que somente 16 dos 32 programas decompilados 
(representando 50%) puderam ser compilados novamente e geraram novos arquivos binários 
executáveis, tanto na plataforma SunOS quanto na plataforma original DOS. 

A etapa de verificação da funcionalidade mediante teste aleatório permitiu identificar erros 
em 9 (56,25%) dos 16 programas restantes após a primeira etapa, sendo que alguns dos erros 
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foram tais que impediram a completa execução dos programas enquanto outros foram erros que 
faziam com que os programas apresentassem respostas ou saídas de dados incorretas, ou então, 
não compatíveis com as respostas do programa original tomado como "oráculo". 

Na terceira etapa, de teste e validação segundo diversos critérios, que incluiu a etapa de ver-
ificação da equivalência funcional, os 7 programas restantes foram testados em duas sub-etapas, 
a primeira considerando casos de teste adequados a critério(s) de teste estrutural, e a segunda 
considerando casos de teste adequados ao critério Análise de Mutantes. Cabe destacar que 2 dos 
7 programas foram considerados funcionalmente equivalentes aos seus respectivos pares origi-
nais e não continuaram sendo testados, resultando, o conjunto de casos de teste para esta etapa, 
reduzido a 5 programas. Na primeira sub-etapa, 3 programas apresentaram erros numa das 
plataformas consideradas. Já na segunda sub-etapa, nenhum programa errado foi identificado. 

eo,oo 

50,00 

Sá S 
fc= 30,00 

1 O.OO 

O OO , L— , 1 ' 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3(a) Etapa 3(b) 

Etapas do procedimento (Pasao 2) 

Figura 4.3: Porcentagem de programas errados detectados em cada etapa do Passo 2 - Estudo 
de caso C 

Em síntese, dos 32 programas decompilados que foram usados no estudo de caso, 28 ap-
resentaram erros quando compilados novamente na plataforma SunOS, e somente 25 quando 
compilados na plataforma DOS (desde uma perspectiva geral foram 28 os programas errados). 
Na Figura 4.3 mostra-se a porcentagem de programas errados que cada passo do procedimento 
conseguiu identificar. 
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Os resultados empíricos do procedimento completo de teste do decompilador Dcc, con-

siderando as duas etapas, mostraram que Dcc consegue decompilar com sucesso, somente uns 
11 % dos programas usados neste estudo de caso, considerando o melhor cenário (conhecido e 
usado novamente o compilador original) e apenas 6,25% no outro cenário apresentado. 

4.5 Estudo de caso - Linguagem Java 
Para realizar um outro estudo de caso que contribuísse para melhorar a compreensão do pro-
cedimento descrito na Seção 4.3 decidiu-se testar a decompilação de arquivos binários .CLASS 
gerados pela linguagem Java. Entre as ferramentas testadas (Mocha, Jasmine, DeCafe, JAD, DJ 
Java Decompiler), selecionou-se, para realizar esse novo processo de decompilação, o decom-
pilador JAD porque: 

• dentre os decompiladores de uso livre, segundo uma avaliação empírica, mostrou-se 
como o mais adequado para decompilar arquivos binários .CLASS para programas na 
linguagem Java, em termos de qualidade do código fonte gerado, facilidade de uso, e 
ausência de erros; e 

• dentre os decompiladores proprietários testados, DeCafe e DJ Java Decompiler o usam 
como "motor" de decompilação, implementando sobre ele uma interface gráfica. 

4.5.1 Ambiente de decompilação e configuração 
Este estudo de caso se realizou num computador com sistema operacional Windows, contando 
com o seguinte software instalado: 

• JDK (Java Development Kit) e JRE (Java Runtime Environment) versão 1.3.0, instalados 
com as opções predefinidas na distribuição de SUN Microsystems. 

• JAD e FrontEnd, instalados sem nenhuma consideração especial exceto de que FrontEnd 
(interface visual para o decompilador JAD) estivesse no mesmo diretório do que JAD. 

• Jester e JUnit, sendo que os diretórios dos arquivos JAR que contêm as classes exe-
cutáveis estavam indicados na variável de sistema CLASSPATH. 
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4.5.2 Passo 1. Determinação do conjunto de casos de teste para o decom-

pilador JAD 
Infelizmente, a não disponibilidade do código fonte do decompilador tornou impossível a deter-
minação de um conjunto de casos de teste T adequado ao decompilador, segundo algum critério 
de teste estrutural ou baseado em erros. Tal como se fez no estudo de caso anterior na Seção 
4.4. Assim, aplicou-se somente a etapa de determinação do conjunto de casos de teste medi-
ante seleção de diversos programas, levando em consideração as recomendações assinaladas no 
procedimento. 

O uso das classes de um framework de teste para as bibliotecas da linguagem como bench-
mark para testar o decompilador pode reforçar a confiança nos resultados do estudo de caso 
. Sendo assim, utilizaram-se as classes do framework do projeto Mauve (2000) e outras sele-
cionadas de forma ad hoc tal como se indica a seguir. 

4.5.2.1 O projeto MAUVE 

O Projeto MAUVE é um projeto de software livre que visa a coletar um conjunto de testes 
para verificar o comportamento das bibliotecas da linguagem JAVA inseridas em diversas dis-
tribuições. 

Esse projeto é uma iniciativa da Cygnus Solutions, apoiada por RedHat e por Hewlett 
Packard, que pode ser usado e distribuído segundo a licença GNU-GPL. 

Mauve contém: 

• duas classes principais que realizam os testes, TestHarness e SimpleTestHarness; 

• uma interface de configuração, Config; 

• uma interface a ser implementada pelas classes que implementam os testes das bibliote-
cas, Testlet; 

• uma classe para o tratamento de erros, ResourceNotFoundException; e 

• 274 classes que implementam os testes das bibliotecas, distribuídas numa árvore de di-
retórios (chamados de packages na linguagem JAVA). 

As classes do projeto Mauve apresentaram uma complexidade (medida em LOC) que varia-
va entre 20 e 150 LOC. 
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4.5.2.2 Outros programas na linguagem Java 

Para complementar os casos de teste a serem usados no estudo de caso foram coletadas de forma 
ad hoc, levando em consideração aspectos da gramática da linguagem Java, um conjunto de 20 
classes (arquivos .CLASS). Essas classes apresentavam uma complexidade, medida em termos 
de LOC, que variava entre 40 e 300 LOC. Na Tabela 4.10 listam-se essas classes com as suas 
respectivas descrições. 

Tabela 4.10: Arquivos binários .CLASS a serem decompilados - Estudo de caso Java 
Programa Descrição 
Blink 
Calendar 
Counter3 
Counter3Test 
DateTest 
DialogTest 
DigitalClock 
FilelnputStreamTest 
FileReaderTest2 
HashtableTest 
Item 
LineNumberReaderTest 
NewFileTest 
RandomAccessTest 
TestContinue 
TestConditionalOperator 
TestLabelledBreak 
TestSwitch2 
VectorCapacityTest 
Veiovis 

Applet que faz aparecer um texto que muda de cor aleatoriamente 
Programa que mostra a data e identifica se é dia útil ou fim de semana 
Classe que implementa um contador 
Applet que faz executar dois threads que executam um contador cada 
Programa que mostra a data e hora do sistema em três formatos 
Programa que testa o uso de caixas de diálogo em Java 
Applet que mostra a data e hora do sistema (modo gráfico) 
Programa que conta caracteres e espaços num texto 
Programa que conta caracteres e espaços num texto (usa outras classes) 
Programa que testa o funcionamento da classe Hashtable 
Classe que implementa uma estrutura com dois campos 
Programa que procura um caracter num arquivo 
Programa que cria um arquivo especificado como argumento 
Programa que mostra o valor de um dado inteiro lido desde um arquivo 
Programa que mostra os anos bissextos entre dois anos fornecidos 
Programa que calcula o maior de dois números 
Programa que testa o uso de labels 
Programa que testa o uso da estrutura switch...case 
Programa que testa o comportamento da classe Vector 
Programa que testa a realização de diversas operações 

4.5.2.3 A decompilação 

Para a formação do conjunto de casos de teste T para o decompilador JAD, numa primeira 
etapa, foram decompilados os programas principais que realizam os testes no projeto Mauve, 
sendo que todos foram decompilados com sucesso. 

Numa segunda etapa, foram decompiladas (todas com sucesso) as classes que implemen-
tam os testes das bibliotecas no projeto Mauve. Essas classes não precisam de entrada de dados 
fornecidos pelo usuário, de maneira que não preenchem os requisitos para serem testadas se-
gundo os critérios aplicados na terceira etapa do Passo 2 do procedimento. No entanto, na 
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segunda etapa do Passo 2, pode-se comprovar se as classes decompiladas são funcionalmente 
compatíveis com as originais para o contexto específico em que estão sendo testadas, e, excep-
cionalmente no presente caso de estudo, encontrando-se disponível o código fonte das classes, 
pode-se realizar uma comparação que permita verificar melhor a equivalência funcional. 

Finalmente, foram decompiladas as outras classes que foram escolhidas de forma aleatória 
como casos de teste para a realização do estudo de caso. Dentre essas classes foram também 
identificadas aquelas que não requeriam mais do que um único caso de teste, sendo testadas 
segundo determinou-se para as classes do projeto Mauve. 

Cabe destacar, que todas as classes (Po) coletadas para este estudo de caso (totalizando 
296) foram decompiladas com sucesso, isto é, não provocaram que o decompilador travasse a 
sua execução nem gerasse mensagens de erro. 

A identificação dos programas que precisam de entrada de dados fornecida pelo usuário e 
daqueles que não a precisam foi útil para economizar recursos computacionais na fase de testes, 
especialmente nas etapas 3 e 4 do Passo 2 do procedimento. 

4.5.3 Passo 2. Teste e validação das classes Java geradas 
A seguir se relata em forma detalhada a aplicação do procedimento de teste e validação de 
software decompilado para as classes que compõem o benchmark identificado para o teste do 
decompilador JAD. 

4.5.3.1 Recompilação do código fonte decompilado 

Após realizado o processo de recompilação dos arquivos com código fonte gerado pelo decom-
pilador os resultados mostraram que a grande maioria das classes decompiladas conseguiram 
gerar novamente arquivos binários .CLASS. Em números, 19 das 20 classes selecionadas aleatori-
amente, as 2 classes principais de Mauve e 262 das 274 classes de teste de Mauve foram recom-
piladas com sucesso. 

Na Tabela 4.11 mostram-se as classes que não puderam ser recompiladas. 
As classes que foram decompiladas e recompiladas com sucesso foram testadas com casos 

de teste aleatórios para tentar descobrir a presença de erros grosseiros. 
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Tabela 4.11: Classes não recompiladas - Estudo de caso Java 
Package Classe 
gnu.testlet.java.io.BufferedlnputStream ProtectedVars 
gnu.testlet.java.io.ByteArraylnputStream ProtectedVars 
gnu.testlet.java.io.CharArrayReader MarkReset 
gnu.testlet.java.io.CharArrayReader ProtectedVars 
gnu.testlet.java.io.PushbacklnputStream ProtectedVars 
gnu.testlet.java.io.StringBufferlnputStream ProtectedVars 
gnu.testlet.java.lang.String hash 
gnu.testlet.java.net.MulticastSocket MulticastClient 
gnu.testlet.java.net.URL URLTest 
gnu.testlet.java.text.ACIAttribute Test 
gnu.testlet.java.text.AttributedString Test 
gnu.testlet.java.util.Properties AcuniaPropertiesTest 
— HashtableTest 

4.5.3.2 Verificação básica da funcionalidade 

Para a realização desta fase do estudo de caso, os programas que não precisavam de dados 
de entrada fornecidos pelo usuário, e por tanto, tinham um único comportamento previamente 
definido para o contexto no qual se realizava o estudo de caso, foram testados comparando o 
comportamento do programa decompilado I ' u n n com o do programa original Po, para seguida-
mente realizar a comparação do código fonte decompilado com o código fonte original. E esse 
o caso das 262 classes que realizam os testes de bibliotecas no projeto Mauve, e que foram 
recompiladas, e de 9 (45%) dos demais programas que foram escolhidos. 

No caso das classes de testes do projeto Mauve, elas não são executáveis exceto quando 
chamadas desde as classes principais do projeto. Sendo assim, o teste funcional dessas classes 
teve que ser realizado usando as classes principais originais do projeto Mauve (não decompi-
ladas) e com auxílio da ferramenta JUnit. Para isso teve que ser criada uma classe de teste 
de unidade 2 que comparava o comportamento das classes de teste decompiladas com o com-
portamento das classes originais em termos de número de testes realizados, número de falhas 
não esperadas identificadas, número de falhas esperadas identificadas e número de testes que 
se esperava falharem mas apresentaram resultados corretos. Além disso, teve que se criar uma 
função que substituísse a função main da classe SimpleTestHarness e que retornasse os valores 
requeridos quando chamada desde a classe de teste de unidade. Na Tabela 4.12 mostram-se as 
classes que apresentaram resultados diferentes aos do seu par original. 

2Classe que implementa o framework de teste da ferramenta JUnit 
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Tabela 4.12: Classes decompiladas do projeto Mauve que apresentaram erros funcionais 
Package Classe 
gnu.testlet.java.lang.Float 
gnu.testlet.java.lang.Float 
gnu.testlet.java.lang.Math 
gnu.testlet.java.lang.Math 
gnu.testlet.java.lang.String 

FloatTest 
new_Float 
max 
min 
hash 

Assim também, no caso das demais classes que não precisavam de dados de entrada forneci-
dos pelo usuário, realizou-se o teste manualmente verificando o comportamento delas contra o 
do seu "oráculo", e seguidamente comparando o código fonte decompilado com o código fonte 
original. Cabe destacar que nenhuma dessas classes decompiladas apresentou erros funcionais. 

Por outro lado, as classes principais do projeto Mauve foram testadas usando um subcon-
junto das classes de teste originais, também com auxílio da ferramenta JUnit e da classe Sim-
pleTestHarnessTest, classe de teste de unidade criada para o estudo de caso. As classes princi-
pais do projeto Mauve também não apresentaram erros funcionais. 

Finalmente, o restante das classes usadas no estudo de caso foram testadas com casos de 
teste aleatórios, obtendo-se os resultados mostrados na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13: Resultados do teste aleatório - Estudo de caso Java 
Classe Estado Caso(s) de Teste 
Calendar passou {(10/01/2001)} 
DateTest passou {(10/01/2001)} 
FilelnputStreamTest passou {(myfile.dat)} 
FileReaderTest2 passou {(myfile.dat)} 
LineNumberReaderTest passou {(myfile.dat,"k"),(...,"8")} 
RandomAccessTest passou {(0),(1)} 
NewFileTest passou {(""),("d:/myfile.dat")} 
TestContinue passou {(10,20),(-2000,1500)} 
TestConditionalOperator passou (0,(1900,2000)} 
TestSwitch2 passou {0,(2),(7)} 

Após a realização desta etapa do procedimento de teste aqui aplicado, o conjunto de teste 
para as seguintes etapas foi reduzido às classes principais do projeto Mauve e às classes com 
entradas de dados externas que passaram no teste aleatório (mostrados na Tabela 4.13), total-
izando 12 classes. Para as demais classes que passaram a fase de teste aleatório (aquelas que não 
precisavam de entrada de dados) somente pode-se afirmar que são funcionalmente equivalentes 
às classes originais devido à disponibilidade do código fonte dessas últimas, que permitiu re-
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alizar a comparação entre o código fonte original e o decompilado. Cabe destacar que num caso 
real não poderia-se afirmar a equivalência funcional de tais classes com os seus pares originais 
sem a realização de outro tipo de testes (testes em contextos diferentes, por exemplo). 

4.5.3.3 Teste e verificação dos arquivos decompilados 

Um grupo reduzido (12) das classes que foram decompiladas com sucesso foram testadas, 
seguidamente, usando as ferramentas JCover e Jester-JUnit que auxiliam na aplicação de critérios 
de teste estrutural e do critério Análise de Mutantes, respectivamente. Esses testes visavam a 
identificar casos de teste adequados a tais critérios com a finalidade de verificar que as classes 
decompiladas fossem funcionalmente equivalentes aos seus pares originais e assim aumentar a 
confiança nelas. 

1. Critérios de teste estrutural 
O teste estrutural foi realizado utilizando a ferramenta JCover que apóia a aplicação dos 
critérios Todos-Nós e Todos-Arcos para programas na linguagem Java. Embora esses 
critérios sejam considerados os mais fracos dos critérios de teste estrutural, a experiência 
demonstra que pelo menos são mais efetivos do que o teste aleatório. 
Deve-se deixar bem claro que o principal motivo da escolha dos critérios aqui aplicados 
foi a disponibilidade da ferramenta. Além do mais, a simplicidade do código das classes 
decompiladas fez com que se considerassem adequados esses critérios. 
Na Tabela 4.14 mostram-se os resultados da realização da etapa 3(a) do Passo 2. Quase 
todas as classes, pela sua simplicidade, atingem 100% de adequação aos critérios consid-
erados. No entanto, as duas classes principais do projeto Mauve, dada a complexidade 
delas, atingem porcentagens aceitáveis para o critério Todos-Nós e porcentagens menores 
para o critério Todos-Arcos. O critério de parada considerado para considerar adequadas 
essas porcentagens de cobertura foi o custo computacional de gerar novos casos de teste 
que incrementassem consideravelmente as porcentagens, e o custo computacional, ainda 
maior, de verificar a funcionalidade da classe decompilada comparada com a do oráculo 
usando um conjunto maior de casos de teste. 
Identificados os casos de teste adequados aos critérios selecionados, procedeu-se a veri-
ficar a equivalência funcional das classes decompiladas (PL) com relação as classes orig-
inais (Po), não sendo identificados erros nesta etapa. 

2. Critério análise de mutantes 
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Tabela 4.14: Porcentagens de adequação a critérios estruturais - Estudo de caso Java 

Classe Todos-Nós Todos-Arcos Caso(s) de Teste 
Calendar 100% 100% {(10/01/2002),(12/01/2002)} 
DateTest 100% 100% {(10/01/2001)} 
FilelnputStreamTest 100% 100% {(myfile.dat),()} 
FileReaderTest2 100% 100% {(myfile.dat),()} 
LineNumberReaderTest 100% 100% {(myfile.dat,"k"),(...,"b"),()} 
RandomAccessTest 100% 100% {(0),(1)} 
NewFileTest 100% 100% {(),("d:/myfile.dat")} 
TestContinue 100% 100% {0,(1900,2000)} 
TestConditionalOperator 100% 100% {(),(10,20),(-2000,1500)} 
TestSwitch2 100% 100% {0,(2),(7)} 
SimpleTestHarness 94,23% 75% classes.txt" 
TestHarness 89,29% 62,50% classes.txt 

"O arquivo classes.txt contém o nome das classes do framework de Mauve que se desejam usar para testar as 
classes principais (19 das 274 classes), na forma: 
gnu.testlet.java.beans.DescriptorTest 
gnu.testlet.java.lang.langTest 

gnu.testlet.java.util.zip.ZipInputStream.close 

Para realizar as tarefas de teste segundo o critério Análise de Mutantes, foram usadas as 
ferramentas: Jester (que realiza a geração dos mutantes) e JUnit (que realiza a avaliação 
da execução dos mutantes comparada à execução do programa original). 
Durante a preparação desta etapa do estudo de caso notou-se que a natureza dos pro-
gramas a serem testados, somada ao custo que representava usar as ferramentas Jester e 
JUnit nesses programas 3 tornavam inconveniente a aplicação do critério Análise de Mu-
tantes, exceto para as classes principais do projeto Mauve, SimpleTestHarness e TestHar-
ness. Para as classes que não foram testadas aplicando o critério de Análise de Mutantes 
realizou-se uma inspeção do código fonte decompilado, sendo que a sua simplicidade 
assim o permitia. 
Como se mostra na Tabela 4.15, o conjunto de casos de teste próximo ao adequado para os 
critérios de teste estrutural aplicados anteriormente (critérios Todos-Nós e Todos-Arcos) 
mostrou-se mais adequado ao critério Análise de Mutantes com um número reduzido 
de operadores de mutação, isso após ter identificado mutantes equivalentes e mutantes 
gerados a partir de alterações em porções de código "não sensíveis" ao teste realizado pela 
ferramenta JUnit. As porções de código que foram identificadas como "não sensíveis" e 

3 JUnit precisa da criação de classes de teste derivadas do seu framework, as quais poderiam ser ainda mais 
complexas do que as classes a serem testadas 
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Tabela 4.15: Resultados da aplicação do critério Análise de Mutantes - Estudo de caso Java 

Programa Mutantes Gerados Score de Mutação Conj. de Casos de Teste 
SimpleTestHarness 
TestHarness 

80 
26 

1,00 
1,00 

classes.txt 
classes.txt a 

"para se obter esse resultado adicionou-se, às classes já contidas na lista, uma nova classe que forçava a exe-
cução do código não executado pelas classes originais de Mauve 

eliminadas foram aquelas que se limitavam a imprimir mensagens na saída padrão do 
sistema. 

Cabe destacar que a identificação de mutantes equivalentes e a verificação manual das 
saídas não testadas pela ferramenta JUnit não foi uma tarefa trivial, e representou tempo 
e esforço razoável. 

4.5.4 Resultados 
Neste estudo de caso foi caracterizado um benchmark para o teste do decompilador JAD, a partir 
de um outro benchmark para o teste de bibliotecas da linguagem Java, e alguns outros programas 
escolhidos aleatoriamente. A adequação desse benchmark em relação ao decompilador JAD não 
foi medida devido à não disponibilidade do código fonte do decompilador. 

O estudo de caso mostrou que num primeiro momento, em contraste com o decompilador 
Dcc, usado no primeiro estudo de caso, o decompilador JAD atingiu 100% de efetividade ao 
decompilar todas as 296 classes escolhidas como casos de teste para a decompilação. 

Todas as classes escolhidas e decompiladas, então, foram submetidas ao Passo 2 do pro-
cedimento para testar e validar os programas decompilados. Na Figura 4.4 se apresenta grafica-
mente a evolução do estudo de caso considerando as etapas diretamente relacionadas a detecção 
de erros nos programas decompilados. 

A primeira etapa do procedimento para testar software decompilado, ou seja, o processo 
de recompilação do código fonte das classes decompiladas revelou erros em 13 das classes 
decompiladas (representando 4,4%), sendo a maioria delas classes de teste do projeto Mauve. 

Já na segunda etapa, quando testadas as classes que não precisavam de entrada de dados 
fornecida pelo usuário e comparados os resultados da sua execução com os resultados da exe-
cução dos respectivos "oráculos", se revelaram erros em 5 das classes restantes (representando 
1,75%). 
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Figura 4.4: Classes com erros detectados em cada etapa do Passo 2 - Estudo de caso Java 

Na etapa 3(a) não foram identificados erros em nenhuma das classes decompiladas, e na 
etapa 3(b), a natureza e simplicidade da maioria das aplicações fez com que se considerasse 
impraticável a aplicação do critério Análise de Mutantes usando as ferramentas Jester e JUnit 
(as únicas disponíveis até quando fora realizado o estudo de caso). No lugar da aplicação 
do critério de Análise de Mutantes foi realizada uma inspeção do código fonte decompilado. 
Somente as classes principais do projeto Mauve, pela sua complexidade, foram submetidas a 
essas ferramentas. Neste passo também não foram identificados erros nas classes decompiladas. 

Em resumo, de 296 classes decompiladas que foram usadas no estudo de caso, 18 apresen-
taram erros. Na Figura 4.5 mostra-se a porcentagem dessas 18 classes erradas que cada etapa 
do procedimento conseguiu identificar. 

4.6 Considerações finais 
Neste capítulo definiram-se as considerações que devem ser levadas em conta quando se define 
uma estratégia de teste para software decompilado, descreveu-se de maneira geral um proced-
imento para teste e validação de ferramentas de decompilação e de software decompilado, e 
apresentaram-se dois estudos de caso aplicando esse procedimento, observando-se, como resul-
tado da avaliação de tais experiências, aspectos positivos e negativos que se detalham a seguir. 
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Figura 4.5: Porcentagem de classes erradas detectadas em cada etapa do Passo 2 - Estudo de 
caso Java 

Mesmo com os critérios básicos aplicados no Passo l no primeiro estudo de caso, podem-se 
observar os benefícios de se utilizar uma forma sistemática para a atividade de teste e validação 
do decompilador. Por exemplo, conseguiu-se determinar que o conjunto de casos de teste carac-
terizado por Cifuentes (1994) não era adequado e podia ser melhorado. Conseguiu-se melhorar 
a cobertura desse conjunto com a inclusão de novos casos de teste, e determinaram-se carac-
terísticas do código que dificultavam uma melhora de cobertura ainda maior. 

A avaliação da adequação dos casos de teste do segundo estudo de caso não foi possível 
devido à não disponibilidade do código fonte do decompilador. 

Durante a aplicação do Passo 2 no primeiro estudo de caso, pôde-se observar que a apli-
cação sistemática dos diversos critérios, especialmente em diversos contextos, contribuiu à de-
tecção de erros nos produtos gerados pelo decompilador, mostrando assim, uma certa relação 
de dependência do decompilador Dcc com respeito ao ambiente original no qual foi criado o 
programa executável. 

Em ambos os casos de teste, a aplicação de critérios mais básicos nas primeiras etapas do 
procedimento permitiu, potencialmente, economizar recursos computacionais. 

Em se tratando de avaliar o desempenho dos decompiladores, cabe destacar que as difer-
enças entre os tipos de programas binários usados nos dois experimentos influem muito nos 
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resultados. Daí, analisando os resultados de ambos, e baseados no conhecimento que se tem de 
cada um desses tipos de arquivos, pode-se concluir que os programas binários do tipo .CLASS 
(programas bytecode) têm maiores probabilidades de gerar código fonte decompilado correto 
do que os programas binários de tipo .EXE (programas binários na linguagem de máquina). 
Isto devido principalmente à grande quantidade de informação simbólica contida nos arquivos 
.CLASS. 

No entanto, ainda que não possam ser comparados, as experiências mostraram um desem-
penho bastante promissor por parte do decompilador JAD, enquanto que o decompilador Dcc 
apresentava alguns problemas. 



CAPÍTULO 

5 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

5.1 Considerações iniciais 
Neste capítulo são apresentadas as conclusões derivadas dos assuntos, tanto teóricos quanto 
práticos, tratados no presente trabalho de pesquisa. Ressaltam-se também, levando-se em con-
sideração os objetivos definidos inicialmente, as contribuições contidas neste trabalho. Fi-
nalmente, são mencionados alguns potenciais trabalhos de pesquisa relacionados ou comple-
mentares a este. 

5.2 Conclusões e contribuições 
No tempo presente a decompilação não é mais um assunto somente académico ou de reduzidos 
círculos de pesquisa. O crescente interesse de companhias privadas em financiar projetos de 
pesquisa na área, e a inclusão de regras para a sua aplicação nas legislações pertinentes de 
diversos países, fazem com que seja necessário acompanhar o seu desenvolvimento. 

Os usos da decompilação são diversos, desde a migração de sistemas legados de uma 
plataforma de software/hardware para outra, até auditoria de software, segurança, entre out-
ros. Essa diversidade de usos, e a inclusão da decompilação como parte do Processo de Soft-

63 
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ware (no contexto da Engenharia Reversa) fazem com que surjam cada vez mais ferramentas 
automatizadas e, portanto, mais produtos daquelas (software decompilado). 

Falando em software, uma das maiores preocupações é sempre tentar garantir, com o maior 
grau de confiança possível, que o software desempenhe aquilo para o qual foi projetado. No 
caso das ferramentas de decompilação, é tentar garantir que o software decompilado que elas 
produzem seja funcionalmente equivalente à aquele que lhe deu origem. As atividades de teste 
de software contribuem a aumentar a confiança nas ferramentas de decompilação e nos produtos 
gerados, no entanto, não existe na literatura nenhuma menção específica sobre o teste dessas 
ferramentas nem de software decompilado. 

Na área de teste e validação de software muitas pesquisas apresentam como resultados di-
versas técnicas e critérios de teste que visam a medir quão adequado a um programa P é um 
determinado conjunto de casos de teste T. 

Para a realização das atividades de teste no contexto de decompilação definiu-se uma es-
tratégia que oferece ao testador a vantagem de definir o grau de qualidade e confiabilidade que 
se quer atingir, e o tempo e recursos a serem investidos, deixando a ele o poder de decidir quais 
critérios aplicar e quando parar. A definição dessa estratégia baseou-se na literatura da área que 
mostrava comparações de custo e eficácia de alguns critérios, critérios de parada para diversos 
critérios de teste, graus de equivalência do software, entre outros. 

Uma vez definida a estratégia de teste a ser usada para o teste e validação de decompiladores 
e do software por eles gerado, dois estudos de caso, realizados com diferentes decompiladores, 
mostraram que ela era, para esses casos, eficaz em revelar erros do decompilador ainda nos 
primeiros estágios (os de menor custo computacional). O primeiro estudo de caso foi realizado 
usando o decompilador Dcc para a linguagem C em duas plataformas de software/hardware, 
e o segundo, usando o decompilador JAD para a linguagem Java numa única plataforma de 
software/hardware. 

A aplicação sistemática de diversas técnicas e critérios de teste, realizada no primeiro es-
tudo de caso, mostrou que o conjunto de programas (casos de teste) para o teste do decompilador 
Dcc, caracterizado por Cifuentes, mostrava um nível de adequação não muito alto. Esse estudo 
de caso também permitiu caracterizar, de forma empírica, um benchmark para o teste de decom-
piladores para a linguagem C, o qual, quando aplicado ao decompilador Dcc, mostrou um nível 
de adequação maior. No entanto, o decompilador Dcc não mostrou um desempenho destacável 
em relação a esse benchmark. 

No segundo estudo de caso, o decompilador JAD mostrou-se bastante efetivo em relação 
ao benchmark de teste caracterizado para decompiladores que têm a linguagem Java como lin-
guagem alvo. 
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Devido à grande quantidade de informação simbólica contida no bytecode dos arquivos 

.CLASS, pode-se considerar que a decompilação de programas a partir de arquivos .CLASS é 
mais viável do que a decompilação a partir de código na linguagem de máquina. Com essa con-
sideração explicam-se as diferenças entre o desempenho do decompilador Dcc e o desempenho 
do decompilador JAD. 

Em síntese, como resultado do presente trabalho, definiu-se uma estratégia incremental de 
teste para ferramentas de decompilação e para programas decompilados, e conseguiu-se deter-
minar de forma empírica um benchmark para o teste e validação do decompilador Dcc e outro 
para o decompilador JAD, os quais podem ser usados como benchmarks iniciais no teste e vali-
dação de decompiladores similares para as linguagens C e Java, respectivamente. Assim sendo, 
considera-se que, com tais resultados, os objetivos definidos inicialmente foram atingidos. 

5.2.1 Trabalhos futuros 
Finalmente, espera-se que os resultados obtidos despertem o interesse de outros pesquisadores 
que desenvolvam trabalhos relacionados ou complementares. Algumas das linhas de pesquisa, 
nas quais podem-se visualizar potenciais trabalhos são: 

• Definição de novos operadores de mutação. Conhecidos os problemas que apresenta a 
decompilação de arquivos binários, e considerando que o critério de Análise de Mutantes 
é um dos que apresenta maior eficácia na detecção de erros, podem ser definidos novos 
operadores de mutação específicos para a decompilação de uma determinada linguagem. 
Operadores de mutação que mudem os tipos de dados nas definições das variáveis, ou que 
façam "casting" dos valores de uma variável de um tipo para outro, poderiam ser úteis. 

• Geração de casos de teste para ferramentas de decompilação. A adoção de conjuntos de 
programas usados para o teste de compiladores incrementa a confiabilidade dos testes, 
mas para muitas linguagens eles não são de domínio público. A geração automática de 
casos de teste partindo de uma definição da gramática da linguagem alvo seria de muita 
utilidade para a realização de atividades de teste e validação de decompiladores. 
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APÊNDICE 

A 
Código fonte de programas 

Neste apêndice é apresentado o código fonte de dois programas decompilados e o código fonte 
dos seus respectivos programas originais. Na Seção A.l apresenta-se o programa fact escrito 
na linguagem C e decompilado pelo decompilador Dcc, e na Seção A.2 apresenta-se a classe 
SimpleTestHarness escrita na linguagem Java e decompilada pelo decompilador JAD. 

A.l O programa fact 
O programa fact foi decompilado com sucesso pelo decompilador Dcc. Esse programa tinha 
20 LOC, e quando testado segundo critérios de teste estrutural usando a ferramenta PokeTool 
apresentou 9 nós e 9 arcos no seu grafo de fluxo de controle; quando testado usando a ferramenta 
Proteum, gerou 19 mutantes. 
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Tabela A. 1: Código fonte original do programa fact 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int fact( int num ); 

main() { 
int num; 

printf( "\nPlease enter a number: " ); 
scanf( "%d", &num ) ; 

if ( num < 0 ) /* legal input? */ 
printf( "\nERROR -- number must be >= 0.\n" ); 

else 

printf( "\nFactorial of %d is %d.\n", num, fact( num ) ); 

return EXIT_SUCCESS; 

int fact( int num ) { 
if ( num <= 1 ) /* base cases */ 

return 1; 
else /* recursive call */ 

return num * fact( num 1 ) ; 



A.l. O PROGRAMA FACT 73 

Tabela A.2: Código fonte decompilado do programa fact 
/* 
* Input file : original\fact.exe 
* File type : EXE 
*/ 

#include "dosdcc.h" 

int proc_l (int argO) /* Takes 2 bytes of parameters 
* High-level language prologue code. 
* C calling convention. 
*/ 
{ int locl; int loc2; /* ax */ 

locl = argO; 

if (locl <= 1) { 
loc2 = 1; 

} 
else { 

loc2 = (proc_l ((locl - 1)) * locl); 
} 
return (loc2); 

} 

void main () /* Takes no parameters. 
* High-level language prologue code. 
*/ 
{ int locl; 

printf ("\nPlease enter a number: "); 
scanf ("%d", &locl); 

if (locl < 0) { 
printf ("\nERROR -- number must be >= 0.\n"); 

} 
else { 

printf ("\nFactorial of %d is %d.\n", locl, proc_l (locl)); 
} 

} 
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A.2 A classe SimpleTestHarness 
A classe SimpleTestHarness é a classe principal do projeto Mauve, a qual se encarrega de 
realizar os testes das bibliotecas executando as outras classes. 

Código fonte original da classe SimpleTestHarness 

package gnu.testlet; 

import java.io.*; 
import java.util.Vector; 

public class SimpleTestHarness 
extends TestHarness 
implements gnu.testlet.config 

{ 
private int count = 0; 
private int failures = 0; 
private static Vector expected_xfails = new Vector (); 
private int xfailures = 0; 
private int xpasses = 0; 
private int total = 0; 
private boolean verbose = false; 
private boolean debug = false; 
private String description; 
private String last_check; 

protected SimpleTestHarness (boolean verbose, boolean debug) 
{ 

this.verbose = verbose; 
this.debug = debug; 

try 
{ 

BufferedReader xfile = 
new BufferedReader (new FileReader ("xfails")); 

String str; 
while ((str = xfile.readLine ()) != null) 
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expected_xfails.addElement (str); 

} 
catch (FileNotFoundException ex) 

{ 

// Nothing. 
} 

catch (IOException ex) 
{ 

// Nothing. 
} 

} 
public void check (boolean result) 
{ 

if (! result) 
{ 
String desc; 
if (!expected_xfails.contains 

(desc = getDescription ("FAIL"))) 
{ 
System.out.println (desc); 
++failures; 

} 
else if (verbose) 

{ 

System.out.println ("X" + desc); 
++xfailures; 

} 
} 
else if (verbose) 

{ 
if (expected_xfails.contains (getDescription ("FAIL"))) 

{ 

System.out.println (getDescription ("XPASS")); 
++xpasses; 

} 
} 
++count; 
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++total; 

} 
public void checkPoint (String name) 
{ 

last_check = name; 
count = 0; 

} 
public void debug(Object[] o, String desc) 
{ 
debug("Dumping Object Array: " + desc); 
if (o == null) { 

debug("null"); 
return; 

} 

for (int i = 0; i < o.length; i++) 
if (o[i] instanceof Object[]) 

debug((Object[])o[i], desc + " element " + i); 
else 

debug(" Element " + i + ": " + o[i]); 
} 
public void debug (String message) 
{ 

debug(message, true); 
} 
public void debug (String message, boolean newline) 
{ 

if (debug) 
{ 

if (newline) 
System.out.println (message); 

else 
System.out.print (message); 
} 

} 
public void debug (Throwable ex) 
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{ 
if (debug) 

ex.printStackTrace(System.out); 
} 
protected int done () 
{ 

System.out.println(failures + " of " 
+ total + " tests failed"); 

if (xpasses > 0) 
System.out.println(xpasses + " of " 

+ total + " tests unexpectedly passed"); 
if (xfailures > 0) 

System.out.println(xfailures + " of " 
+ total + " tests expectedly failed"); 

return failures > 0 ? 1 : 0; 
} 
private final String getDescription (String pf) 
{ 

return (pf + ": " + description 
+ ((last_check == null) ? 

"" : (": " + last_check)) 
+ " (number " + (count + 1) + ")"); 

} 
public int getFailures() 
{ 
return failures; 

} 
public int getTotal() 
{ 

return total; 
} 
public Reader getResourceReader (String name) 

throws ResourceNotFoundException 
{ 

return (new BufferedReader (new InputStreamReader ( 
getResourceStream (name)))); 

} 
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public InputStream getResourceStream (String name) 

throws ResourceNotFoundException 
{ 

// The following code assumes File.separator 
// is a single character. 
if (File.separator.length () > 1 ) 

throw new Error 
("File.separator length is greater than 1"); 

String realName = 
name.replace ('#', File.separator.charAt (0)); 

try 
{ 

return new FilelnputStream (getSourceDirectory () 
+ File.separator 
+ realName); 

} 
catch (FileNotFoundException ex) 

{ 
throw new ResourceNotFoundException 

(ex.getLocalizedMessage ()); 
} 

} 
public String getSourceDirectory () 
{ 

return srcdir; 
} 

public String getTempDirectory () 
{ 

return tmpdir; 
} 

public int getXFailures() 
{ 
return xfailures; 

} 
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public int getXPasses() 
{ 

return xpasses; 
} 

public static void main (String[] args) 
{ 

boolean verbose = false; 
boolean debug = false; 
int i ; 

for (i = 0; i < args.length; i++) 
{ 

if (args[i].equals("-verbose")) 
verbose = true; 

else if (args[i].equals("-debug")) 
debug = true; 

else 
break; 

} 

SimpleTestHarness harness = 
new SimpleTestHarness (verbose, debug); 

DatalnputStream miDStream = null; 
FilelnputStream miFStream = null; 
try { 
miFStream = new FilelnputStream("C:\\classes.txt"); 
miDStream = new DatalnputStream(miFStream); 

} 
catch(FileNotFoundException e) 
{ 

System.out.println("Archivo classes.txt no encontrado..."); 
miDStream = new DatalnputStream(null); 
System.exit(0); 

} 
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while (true) 

{ 
String cname = null; 
try 

{ 
cname = miDStream.readLine (); 
if (cname == null) 
break; 

if (verbose) 
harness.verbose(cname); 

} 
catch (IOException x) 

{ 

// Nothing. 
} 

if (verbose) 
harness.verbose(" "); 

harness.runtest (cname); 
} 

System.exit(harness.done()); 
} 
protected void runtest (String name) 
{ 

// Try to ensure we start off with a reasonably clean slate. 
System.gc(); 

System.runFinalization(); 

checkPoint (null); 

Testlet t = null; try 
{ 
Class k = Class.forName (name); 

Object o = k.newlnstance(); 
if (!(o instanceof Testlet)) 
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return; 

t = (Testlet)o; 
} 
catch (Throwable ex) 
{ 

String d = "FAIL: uncaught exception loading " + name; 
if (verbose) 

d += ": " + ex.toString(); 
System.out.println (d); 
debug (ex); 
++failures; 
++total; 

} 

if (t != null) 
{ 

description = name; 
try 

{ 

t.test (this); 
} 
catch (Throwable ex) 
{ 

String d = ("FAIL: " + description 
+ ": uncaught exception at " 
+ ((last_check == null) ? "" : 

("\"" + last_check + "\"")) 
+" number " 
+ (count + 1)); 

if (verbose) 
d += ": " + ex.toString(); 

System.out.println (d); 
debug (ex); 
++failures; 
++total; 

} 
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} 
} 
public void verbose (String message) 
{ 

if (verbose) 
System.out.println (message); 

} 
} 

Código fonte decompilado da classe SimpleTestHarness 

// FrontEnd Plus GUI for JAD 
// DeCompiled : SimpleTestHarness.class 

package gnu.testlet; 

import java.io.*; import java.util.Vector; 

// Referenced classes of package gnu.testlet: 
// TestHarness, ResourceNotFoundException, Testlet, config 

public class SimpleTestHarness extends TestHarness 
implements config 

{ 

private int count; 
private int failures; 
private static Vector expected_xfails = new Vector 
private int xfailures; 
private int xpasses; 
private int total; 
private boolean verbose; 
private boolean debug; 
private String description; 
private String last_check; 

protected SimpleTestHarness(boolean flag, boolean flagl) 
{ 
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count = 0; 
failures = 0; 
xfailures = 0; 
xpasses = 0; 
total = 0; 
verbose = false; 
debug = false; 
verbose = flag; 
debug = flagl; 
try 
{ 
BufferedReader bufferedreader = 

new BufferedReader(new FileReader("xfails")); 
String s; 
while((s = bufferedreader.readLine()) != null) 

expected_xfails.addElement(s); 
} 
catch(FileNotFoundException filenotfoundexception) { } 
catch(IOException ioexception) { } 

} 

public void check(boolean flag) 
{ 

String s; 
if(!flag) 
{ 

if(!expected_xfails.contains 
(s = getDescription("FAIL"))) 
{ 

System.out.println (s); 
failures++; 

} 
else 
if(verbose) 
{ 
System.out.println ("X" + s); 
xfailures++; 
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} 

} else 
if(verbose && expected_xfails.contains 

(getDescription("FAIL"))) 
{ 

System.out.println (getDescription ("XPASS")); 
xpasses++; 

} 
count++; 
total++; 

} 

public void checkPoint(String s) 
{ 

last_check = s; 
count = 0; 

} 

public void debug(Object aobj[], String s) 
{ 

debug("Dumping Object Array: " + s); 
if(aobj = = null) 
{ 

debug("null"); 
return; 

} 
for(int i = 0; i < aobj.length; i++) 

if(aobj[i] instanceof Object[]) 
debug((Object[])aobj[i], s + " element " + i); 

else 
debug(" Element " + i + ": " + aobj[i]); 

} 

public void debug(String s) 
{ 

debug(s, true); 
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} 

public void debug(String s, boolean flag) 
{ 

if(debug) 
if(flag) 

System.out.println(s); 
else 

System.out.print(s); 
} 

public void debug(Throwable throwable) 
{ 

if(debug) 
throwable.printStackTrace(System.out); 

} 

protected int done() 
{ 

System.out.println(failures + " of " 
+ total + " tests failed"); 

if(xpasses > 0) 
System.out.println(xpasses + " of " 

+ total + " tests unexpectedly passed"); 
if(xfailures > 0) 

System.out.println(xfailures + " of " 
+ total + " tests expectedly failed"); 

return failures <= 0 ? 0 : 1; 
} 

private final String getDescription(String s) 
{ 

return s + ": " + description 
+ (last_check != null ? 

": " + last_check : "") 
+ " (number " + (count + 1) + ")"; 

} 
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public int getFailures() 
{ 

return failures; 
} 

public int getTotal() 
{ 

return total; 
} 

public Reader getResourceReader(String s) 
throws ResourceNotFoundException 

{ 
return new BufferedReader 

(new InputStreamReader(getResourceStream(s))); 
} 

public InputStream getResourceStream(String s) 
throws ResourceNotFoundException 

{ 
if(File.separator.length() > 1) 

throw new Error 
("File.separator length is greater than 1"); 

String sl = s.replace('#', File.separator.charAt(0)); 
try 
{ 

return new FilelnputStream(getSourceDirectory() 
+ File.separator + sl); 

} 
catch(FileNotFoundException filenotfoundexception) 
{ 

throw new ResourceNotFoundException 
(filenotfoundexception.getLocalizedMessage()); 

} 
} 
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public String getSourceDirectory() 
{ 

return srcdir; 
} 

public String getTempDirectory() 
{ 

return tmpdir; 
} 

public int getXFailures() 
{ 

return xfailures; 
} 

public int getXPasses() 
{ 

return xpasses; 
} 

public static void main (String[] args) 
{ 

boolean verbose = false; 
boolean debug = false; 
int i ; 

for (i = 0; i < args.length; i++) 
{ 
if (args[i].equals("-verbose")) 
verbose = true; 

else if (args[i].equals("-debug")) 
debug = true; 

else 
break; 
} 

SimpleTestHarness harness = 
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new SimpleTestHarness (verbose, debug); 

DatalnputStream miDStream = null; 
FilelnputStream miFStream = null; 
try { 
miFStream = new FilelnputStream("C:\\classes.txt"); 
miDStream = new DatalnputStream(miFStream); 

} 
catch(FileNotFoundException e) 
{ 

System.out.println("Archivo classes.txt no encontrado..."); 
miDStream = new DatalnputStream(null); 
System.exit(0); 

} 

while (true) 
{ 
String cname = null; 
try 

{ 

cname = miDStream.readLine (); 
if (cname == null) 

break; 
if (verbose) 
harness.verbose(cname); 

} 
catch (IOException x) 

{ 

// Nothing. 
} 

if (verbose) 
harness.verbose(" "); 

harness.runtest (cname); 
} 

System.exit(harness.done()); 
} 
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protected void runtest(String s) { 

System.gc(); 
System.runFinalization(); 
checkPoint(null); 
Testlet testlet = null; 
try 
{ 

Class classl = Class.forName(s); 
Object obj = classl.newlnstance(); 
if(!(obj instanceof Testlet)) 

return; 
testlet = (Testlet)obj; 

} 
catch(Throwable throwable) 
{ 

String sl = "FAIL: uncaught exception loading " + s; 
if(verbose) 

sl = sl + ": " + throwable.toString(); 
System.out.println(sl); 
debug(throwable); 
failures++• 
total++; 

} 
if(testlet != null) 
{ 

description = s; 
try 
{ 

testlet.test(this); 
} 
catch(Throwable throwablel) 
{ 

String s2 = "FAIL: " + description 
+ ": uncaught exception at " 
+ (last_check != null ? 
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+ last_check + "\"" : "") 

+ " number " + (count + 1); 
if(verbose) 

s2 = s2 + ": " + throwablel.toString(); 
System.out.println(s2); 
debug(throwablel); 
failures++; 
total++; 

} 
} 

} 

public void verbose(String s) 
{ 

if(verbose) 
System.out.println(s); 

} 

} 


