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Resumo

UMa abordagem de teste estrutural de integração par-a-par para pro-
gramas OO e OA escritos em Java e AspectJ é apresentada. A fi-
nalidade dessa abordagem é descobrir defeitos que possam existir

na interface entre os pares de unidades que se relacionam em um programa.
Para programas OO este tipo de teste envolve testar a interação entre os pares
de métodos. Já para programas OA, o teste estrutural de integração par-a-
par envolve testar a interação entre os seguintes pares de unidades: método-
método, método-adendo, adendo-método e adendo-adendo. Para efetuar o
teste estrutural de integração par-a-par deve-se considerar todo o fluxo de
execução (fluxo de controle e de dados) que ocorre entre a unidade chama-
dora e a unidade chamada. Para isso é definido o grafo Def-Uso Par-a-Par
(PWDU) que é uma abstração formada pela integração dos grafos Def-Uso
Orientado a Aspectos (AODU) da unidade chamadora e da unidade cha-
mada. Além disso, são propostos três critérios para derivar requisitos de
teste para pares de unidades. Dentre eles, dois critérios são baseados em
fluxo de controle: todos-nós-integrados e todas-arestas-integradas; e um cri-
tério é baseado em fluxo de dados: todos-usos-integrados. Uma ferramenta
que apóia o teste estrutural de unidade de programas OO e OA escritos em
Java e AspectJ, chamada JaBUTi/AJ, foi estendida para dar apoio à aborda-
gem de teste de integração proposta. Exemplos de usos são discutidos para
explicar a aplicação da abordagem.
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Abstract

A Pairwise integration structural testing approach for OO and AO pro-
grams implemented with Java and AspectJ is presented. The pur-
pose of this approach is to find faults that may exist in the interface

between the pairs of units that relate in a program. For OO programs this
type of testing involves testing the interaction among pair of methods. For
AO programs, the pairwise integration structural testing involves testing the
interaction among the following pairs of units: method-method, method-
advice, advice-method and advice-advice. To perform the pairwise integra-
tion structural testing, all the execution flow (control and data flow) that
happens between the caller and the called unit must be considered. For this,
it is defined the PairWise Def-Use graph (PWDU) that is an abstraction
formed by the integration of the Aspect-Oriented Def-Use (AODU) graphs
of the caller and called unit. Additionally, three new criteria to derive test
requirements for pairs of units are proposed. Amongst them, two criteria
are based on control flow: all-integrated-nodes and all-integrated-edges; and
one criterion is based on data flow: all-integrated-uses. A tool that supports
unit structural testing of OO and AO programs implemented with Java and
AspectJ, called JaBUTi/AJ, was extended in order to support the proposed
integration testing approach. Examples are discussed in order to explain the
application of the approach.
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CAPÍTULO

1
Introdução

1.1 Contextualização

No início da década de 70, o crescimento da demanda e da complexidade de desenvolvimento

dos sistemas de software fez com que os paradigmas e linguagens de programação evoluíssem

no sentido de permitir a decomposição dos sistemas em partes gerenciáveis de modo a diminuir

a complexidade de desenvolvimento e aumentar a reusabilidade, flexibilidade e compreensão dos

sistemas (Parnas, 1972). Essa evolução na tecnologia de programação tem contribuído para alcan-

çar uma clara separação dos interesses (concerns) de um sistema. Um interesse pode ser definido

como uma funcionalidade ou requisito que o sistema deve ter ou satisfazer (Gradecki et al., 2003) e

pode indicar tanto um requisito funcional quanto não funcional (Elrad et al., 2001b). Os requisitos

funcionais são definidos como funções ou atividades que o sistema faz, enquanto que os requisitos

não funcionais expressam condições de comportamento e restrições que são válidas para qualquer

sistema, como por exemplo, tratamento de exceções, segurança e persistência de dados (Cysneiros,

1997; Chung et al., 1999).

Atualmente, o paradigma de programação dominante é o orientado a objetos (POO), que é

um paradigma de desenvolvimento de software baseado na composição e interação entre diversas

unidades chamadas objetos. A idéia desse paradigma de programação é combinar em uma única

entidade (classe) tanto os dados quanto as funções que operam sobre os dados. Isso permite uma

melhor separação dos interesses de um sistema. Entretanto, constata-se a existência de certos

interesses que não se encaixam em módulos individuais, mas ficam espalhados por várias unidades

do software. Assim, verifica-se que tal técnica não permite a clara separação de alguns interesses,

geralmente não funcionais (também chamados de interesses transversais).

1
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Para tentar resolver esses problemas, na segunda metade dos anos 90 foi concebida a progra-

mação orientada a aspectos (POA), que oferece mecanismos para a construção de programas em

que os interesses transversais ficam isolados e separados dos interesses funcionais, ao invés de

espalhados pelo sistema. Dentre as linguagens mais conhecidas que apóiam a programação OA

pode-se citar a linguagem AspectJ (The AspectJ Team, 2006). A POA não tem o intuito de ser um

novo paradigma de programação, mas uma técnica para ser utilizada em conjunto com as atuais lin-

guagens de programação (Elrad et al., 2001a), possibilitando a construção de sistemas com maior

qualidade, melhor arquitetura, facilitando a manutenção dos diferentes interesses e a legibilidade

do código.

Contudo, a simples utilização da POA não evita que defeitos sejam introduzidos ao longo do

processo de desenvolvimento de software. Para evitar isso é necessário realizar um conjunto de

atividades agregadas sob o nome de Garantia de Qualidade de Software, dentre elas a atividade de

Teste de Software. A atividade de teste de software tem finalidade de encontrar defeitos presentes

em um programa. Ela é realizada em três fases: teste de unidade, teste de integração e teste de

sistema (Pressman, 2001). O teste de unidade concentra esforços na menor unidade do programa,

ou seja, um procedimento, um método ou uma classe. Já o teste de integração tem a finalidade de

conduzir testes para descobrir defeitos associados às interfaces entre as unidades. Por fim, o teste

de sistema visa exercitar o sistema completo.

Um ponto crucial na atividade de teste é o projeto e/ou a avaliação da qualidade de um determi-

nado conjunto de casos de teste. Para selecionar e avaliar conjuntos de casos de teste é fundamental

a utilização de critérios de teste que forneçam indicações de quais casos de teste devem ser uti-

lizados para aumentar as chances de revelar defeitos em um programa. Em geral, os critérios de

teste de software são estabelecidos a partir de três técnicas: a funcional, a estrutural e a baseada

em defeitos (Adrion et al., 1982; Zhu et al., 1997). A técnica funcional (ou caixa-preta) utiliza

a especificação de requisitos do programa para gerar casos de teste que serão empregados sem

se importar com detalhes de implementação; a técnica estrutural (ou caixa-branca) gera os casos

de tese a partir do conhecimento das características e detalhes internos de implementação; e, na

técnica baseada em defeitos, os casos de teste são oriundos do conhecimento de defeitos típicos

inseridos durante o processo de desenvolvimento do software.

A técnica estrutural tem sido uma das mais utilizadas. As primeiras abordagens de teste es-

trutural foram propostas para o paradigma procedimental. Uma delas foi proposta porFrankl e

Weyuker (1988), que propuseram uma abordagem de teste estrutural de unidade. JáLinnenkugel

e Müllerburg (1990) e Jin e Offutt (1998) apresentaram uma abordagem de teste estrutural de in-

tegração. Muitas dessas abordagens de teste para programas procedimentais foram posteriormente

adaptadas para o desenvolvimento de abordagens cujo enfoque é o teste estrutural de programas

OO.Harrold e Rothermel (1994) propuseram uma abordagem que envolve tanto o teste estrutural

de unidade quanto o teste estrutural de integração OO. Baseado na abordagem deHarrold e Rother-

mel (1994), outras abordagens de teste estrutural OO foram propostas, como as apresentadas por

Vincenzi (2004) e (Alexander e Offutt, 2004). Com o surgimento dos programas OA, sugiram
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algumas abordagens de teste estrutural próprias para o paradigma OA, como as apresentadas por

Zhao (2002) eLemos (2005).

A abordagem de teste estrutural de integração par-a-par (pairwise) (Paradkar, 1996; Vilela et

al., 1999) é uma abordagem especial de teste cuja finalidade é testar separadamente a interação

entre duas unidades que se relacionam. Para programas OO este tipo de teste envolve testar a

interação entre os pares de métodos. Já para programas OA, o teste estrutural de integração par-

a-par deve considerar os seguintes pares de unidades: método-método, método-adendo, adendo-

método e adendo-adendo.

1.2 Motivação

Alguns pesquisadores propuseram abordagens de teste estrutural de programas OO e OA, po-

rém poucas iniciativas apontam para o teste estrutural de integração, principalmente para progra-

mas OA. O teste de integração é de fundamental importância, pois o fato da lógica e funcionalidade

das unidades apresentarem indícios de conformidade com as especificações e ausência de defeitos,

não implica no seu correto funcionamento quando integradas.

SegundoAlexander e Offutt (2004), no paradigma de programação procedimental a complexi-

dade do teste residia na unidade. A mudança para paradigma de programação orientado a objetos

fez com que essa complexidade passasse a residir no modo como as unidades estão conectadas, ou

seja, em programas OO o enfoque maior deve ser dado ao teste de integração. Além disso, caracte-

rísticas particulares de programas OO, tais como herança, polimorfismo e acoplamento dinâmico

(dynamic binding), tornam a atividade de teste de programas OO mais trabalhosa.

O mesmo vale para o paradigma de programação Orientada a Aspectos. A POA introduz novas

construções e conceitos aos já conhecidos das linguagens de programação. Tais novidades fazem

com que o processo de teste de programas OA seja mais difícil e complexo do que o processo de

teste para programas implementados com paradigma OO, por exemplo. SegundoAlexander et al.

(2004) isso ocorre pelos seguintes motivos: os aspectos não têm identidade ou existência indepen-

dente, sendo dependentes do contexto de outras classes; os aspectos dependem da representação e

implementação interna das classes em que estão combinados; as dependências de controle e dados

não são facilmente compreensíveis a partir do código-fonte dos aspectos ou classes; o compor-

tamento emergente do programa, em que o defeito pode estar na implementação da classe ou do

aspecto, ou pode ser um efeito colateral de uma particular ordem de combinação de múltiplos

aspectos.

Com isso, e levando em conta também o fato de poucos trabalhos de pesquisa terem sido

propostos sobre esse tema, observa-se que é uma área de pesquisa interessante a ser explorada.

Essa é uma das linhas de trabalho do Laboratório de Engenharia de Software do ICMC-USP. O

trabalho proposto será uma continuação do trabalho desenvolvido porLemos (2005) que propôs

uma abordagem de teste estrutural de unidade para programas OA escritos em AspectJ.
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1.3 Objetivos

O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem de teste estrutural de integração par-a-par

para programas orientados a objetos e orientados a aspectos. Para isso, modelos e critérios de

fluxo de controle e fluxo de dados anteriormente propostos são revisados e adaptados para essa

nova abordagem. Adicionalmente, pretende-se implementar essa abordagem em uma ferramenta

chamada JaBUTi/AJ. A ferramenta JaBUTi/AJ foi estendida porLemos (2005) a partir da fer-

ramenta JaBUTi (Vincenzi, 2004) para apoiar o teste de unidade de programas OA escritos em

AspectJ.

1.4 Organização

No Capítulo2 é apresentado uma introdução à programação orientada a objetos e orientada

a aspectos. Além disso, a linguagem Java e a linguagem AspectJ são abordadas. No Capítulo

3 é discutido sobre teste de software, dando enfoque ao teste estrutural de programas orientados

a objetos e orientados a aspectos. No Capítulo4 é proposta uma abordagem de teste estrutural

de integração par-a-par para programas OO e OA baseados na linguagem Java e AspectJ. No

Capítulo5 é descrita a implementação da abordagem proposta na ferramenta JaBUTi/AJ e são

discutidos alguns exemplos de uso. Finalmente, no Capítulo6 são apresentadas as conclusões

finais, contribuições e pesquisas futuras.



CAPÍTULO

2
Uma Introdução a Programação OO e

OA

2.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os paradigmas de programação

orientado a objetos e orientado a aspectos. Na Seção2.2 faz-se uma introdução à programação

orientada a objetos e à linguagem Java. Na Seção2.3são abordados o paradigma de programação

orientada a aspectos e a linguagem AspectJ. Por fim, na Seção2.4são apresentadas as considera-

ções finais.

2.2 Programação Orientada a Objetos

A idéia básica da Programação Orientada a Objetos (POO) é simular a realidade, criando uma

abstração do cotidiano, na tentativa de representar as características relevantes dos objetos envol-

vidos no sistema que se tenta simular. Esses objetos podem enviar e receber mensagens e reagir a

mensagens recebidas. Assim, a POO introduz uma abordagem em que o programa é visto como

uma coleção de objetos que se relacionam. Além do conceito de objeto, a POO tem como alicerces

os conceitos de classe, encapsulamento, herança e polimorfismo (Kung et al., 1995).

Uma classe é uma entidade caracterizada por um conjunto de dados e também pelas operações

que podem ser realizadas sobre estes dados. Ao conjunto de dados dá-se o nome de atributos e às

operações dá-se o nome de métodos. Um objeto é uma instância de uma classe criado em tempo

5
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de execução. Cada objeto tem seu próprio valor para cada atributo, mas compartilha os nomes de

atributos e métodos com outras instâncias da mesma classe.

O termo encapsulamento (também chamado de ocultação de informações) consiste na separa-

ção dos aspectos internos e externos de um objeto de tal forma que os dados internos sejam acessa-

dos ou modificados somente pela interface provida pelo encapsulamento, promovendo a proteção

e ocultação da estrutura interna de cada objeto. O encapsulamento protege os dados contra usos

arbitrários que fujam aos objetivos propostos pelo projeto da classe que deu origem ao objeto.

O conceito de herança é o mecanismo pelo qual uma classe pode estender outra classe. A

classe criada (subclasse ou classe derivada) automaticamente herda todas as variáveis e métodos

da classe já existente (superclasse), além de definirem suas propriedades específicas. O meca-

nismo de herança permite ainda que a subclasse inclua ou sobreponha métodos da superclasse.

O mecanismo de herança é recursivo, permitindo criar-se uma hierarquia de classes. Nos níveis

mais altos da hierarquia estão características comuns a todos os objetos desta classe, enquanto nos

níveis inferiores estão especializações das classes superiores.

O termo polimorfismo, originário do grego, significa “muitas formas”. No que se refere à POO,

é o nome dado à capacidade de uma mesma operação ser implementada por um ou mais métodos.

Assim, permite-se que um mesmo identificador de método seja utilizado em mais de uma classe e,

ainda, assuma implementações diferentes em cada uma delas. A escolha de qual implementação

será executada é feita em tempo de execução por meio da técnica de “late binding” ou “ run-time

binding”.

2.2.1 Linguagens Orientadas a Objetos: Uma Introdução a Java

As primeiras linguagens de programação, as linguagens montadoras, somente possibilitavam

que os códigos dos programas fossem escritos em um nível muito baixo de abstração que se basea-

vam em instruções de máquina que manipulavam os conteúdos dos locais de memória (operandos).

Nessas linguagens, o entendimento e o processo de depuração dos programas eram muito difíceis.

Um grande avanço ocorreu com o surgimento das primeiras linguagens de alto nível nas quais as

instruções de máquina passaram a ser chamadas de sentenças e os operandos de constantes, variá-

veis e estruturas de dados. Nessas linguagens, os programas passaram a ser representados como

um conjunto de variáveis e um conjunto de procedimentos que manipulam essas variáveis. As

linguagens de programação que dão apoio a essa representação são conhecidas como linguagens

de programação procedimentais (ou imperativas), por exemplo: Fortran, Pascal e C.

Apesar das linguagens procedimentais permitirem a representação de tipos abstratos de dados

(TADs), que são abstrações de mais alto nível de variáveis e procedimentos, elas possuem algumas

deficiências, por exemplo: se dois TADs são similares, mas não idênticos, não existe um modo

de expressar essa similaridade nessas linguagens. Essa deficiência foi parcialmente corrigida pe-

las linguagens de programação orientadas a objetos, que permitem que similaridades entre tipos

abstratos de dados sejam expressas por meio de relações de herança (Capretz, 2003).
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No final da década de 60, a linguagem Simula67 já introduzia conceitos hoje encontrados

nas linguagens orientadas a objetos. Em meados de 1970, o Centro de Pesquisa da Xerox (PARC)

desenvolveu a linguagem Smalltalk, a primeira totalmente orientada a objetos. No início da década

de 80, a AT&T lançou a Linguagem C++, uma evolução da linguagem C em direção à orientação

a objetos. Atualmente, a grande maioria das linguagens incorpora características de orientação a

objetos, como por exemplo, a linguagem Java.

Quando se fala sobre Java é importante distinguir as quatro tecnologias inter-relacionadas: a

Linguagem de Programação Java, o formato de arquivo class do Java, a Java API (Application

Programming Interface) e a Máquina Virtual Java (Venners, 1997). A linguagem de programação

Java é a linguagem nos quais aplicações Java (applets, servlets, etc) são escritas. Diferentemente

de outras linguagens de programação que compilam ou interpretam um programa para que ele

seja executado, na linguagem Java os programas são compilados e interpretados. O compilador

inicialmente transforma o código-fonte do programa (arquivos com extensão .java) em arquivos

class do Java (com extensão .class). Esses arquivos são então interpretados pela Máquina Virtual

Java (JVM). Na execução do programa, alguns recursos do sistema, tais como entrada e saída (I/O),

que são implementados nas classes da Java API, são acessados. A Figura2.1apresenta uma visão

geral do relacionamento entre as quatro tecnologias.

Ambiente em tempo de compilação

Arquivos fonte do programa Java

A.java B.java C.java

Compilador
Java

A.class B.class C.class

Arquivos class do programa Java

Ambiente em tempo de execução

Arquivos class do programa Java

A.class B.class C.class

Object.class String.class

Arquivos class do Java API

Arquivos
class se
movem
localmente
ou através
da rede

Máquina
Virtual
Java

...

Figura 2.1: O ambiente de programação Java (adaptada deVenners (1997)).

A Linguagem de Programação Java

A linguagem de programação Java foi desenvolvida pela Sun Microsystems no início da dé-

cada de 90. Ela pode ser caracterizada como: orientada a objetos, distribuída, independente de

plataforma e multitarefa (Microsystems, 2006). A seguir são apresentados alguns conceitos e ter-

minologias utilizadas nessa linguagem.

Tipos Primitivos e de Referência

Os tipos da linguagem Java são divididos em duas categorias: tipos primitivos e tipos de refe-

rência. Os tipos primitivos incluem: um tipo booleano, um tipo caractere, quatro tipos inteiros e

dois tipos de ponto flutuante. A Tabela2.1resume os tipos de dados primitivos.



8 2.2. PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Tabela 2.1:Os Tipos Primitivos da linguagem Java.
Tipo Conteúdo Valor default Tamanho

boolean true ou false false 1 bit
char Unicode caractere \u0000 16 bits
byte Inteiro sinalizado 0 8 bits
short Inteiro sinalizado 0 16 bits
int Inteiro sinalizado 0 32 bits
long Inteiro sinalizado 0 64 bits
float ponto flutuante IEEE 754 0.0 32 bits
double ponto flutuante IEEE 754 0.0 64 bits

O tipo boolean (booleano) representa dois estados booleanos (verdadeiro e falso) represen-

tados pelas palavras reservadastrue e false .

O tipochar representa caracteres Unicode.

Os tipos inteiros sãobyte , short , int , e long , cujos valores são 8 bits, 16 bits, 32 bits, e

64 bits, respectivamente. Representam valores inteiros em notação de complemento de dois.

Os tipos de ponto flutuante sãofloat e double , cujos valores são 32 bits e 64 bits res-

pectivamente, e representam números reais. Além dos possíveis valores numéricos, os tipos de

ponto flutuante podem assumir também os seguintes valores especiais: infinito positivo e negativo,

zero e um valor especialNot-a-Number(NaN) que é usado para representar o resultado de certas

operações, tal como divisão por zero.

Cada tipo de dados primitivo possui uma classe correspondente (wrapper class): Boolean ,

Character , Byte , Short , Integer , Long , Float eDouble .

Quanto aos tipos de referência, existem três categorias de tipos, todos de 32 bits: de array, de

classe e de interface. Os três tipos possuem valores que são referências a objetos criados dina-

micamente, ou seja: um valor do tipo de classe referencia uma instância de classe; um valor do

tipo de array referencia um array; por fim, um valor do tipo de interface referencia uma instância

de classe que implementa a interface. Um outro valor de referência é o valornull , que indica

que a variável não referencia nenhum objeto e também é utilizado como valordefaultquando uma

variável de referência não recebe nenhum valor inicial.

Além dos tipos de dados apresentados anteriormente, Java possui um tipo de dados para traba-

lhar com textos que é o tipoString . Por ser uma classe, o tipoString não é considerado um

tipo primitivo da linguagem.

Literais, Expressões e Sentenças

Literais são valores que aparecem diretamente no código Java. Eles incluem números inteiros

e pontos flutuantes, caracteres com aspas simples, strings de caracteres com aspas duplas e as

palavras reservadastrue , false e null . Os seguintes exemplos são todos literais:1, 1.0 ,

‘a’ , “one” e true .
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Uma expressão é uma estrutura em Java que pode ser simples ou complexa. Uma expressão

é dita simples quando consiste apenas de literais e variáveis, por exemplo:1 é um literal inteiro;

true é um literal booleano; esoma é uma variável.

Por outro lado, uma expressão é considerada complexa quando se utiliza de operadores para

combinar expressões simples. O seguinte exemplo combina em uma expressão complexa de atri-

buição o operador “=” com duas expressões simples, uma variável e um literal inteiro:soma =

10 ; Os operadores podem estar presentes também em expressões de alto nível de complexidade,

como no exemplo a seguir:

sum = 1 + 2 + 3*1.2 + (4 + 8)/3.0

Uma sentença (statement) ou instrução é um comando único executado pelo interpretador Java.

O interpretador executa uma sentença por vez, seguindo a ordem em que foi escrita. Entretanto,

existem algumas sentenças conhecidas como sentenças de fluxo de controle, tais como condici-

onais (if e switch ) e laços (for , while e do-while ) que alteram a ordem de execução

normal.

Arrays

Um array (ou arranjo) é um tipo especial de objeto que armazena zero ou mais valores. Esses

valores são armazenados nos elementos do array, que são variáveis não-nomeadas referidas por

sua posição ou índice. O tipo de um array é caracterizado pelo tipo de seu elemento e todos os

elementos de um array devem ser daquele tipo, por exemplo: pode-se ter um array de inteiros, ou

um array deStrings , mas não se pode ter um array que contenha ambos os objetosStrings e

inteiros. A sintaxe para a declaração de arrays é a seguinte:
<Type> [] <ArrayName>;

<Type> <ArrayName> [];

A declaração de um array inicia com a indicação do tipo do array (<Type>) que pode ser do

tipo primitivo ou de referência. Os colchetes (‘[’ e ‘]’) podem ser posicionados antes ou após o

identificador do array (<ArrayName>). Por exemplo:float[] vetor;

A declaração, conforme apresentada, não é suficiente para permitir o armazenamento de in-

formações nos elementos que constituem o array. Para isso, é necessário alocar dinamicamente

espaço em memória para tais elementos, uma vez que o identificador do array é apenas uma re-

ferência a posição de memória onde os elementos do array são armazenados. A sintaxe para a

declaração e alocação de memória de um array é a seguinte:
<Type> [] <ArrayName> = new <Type> [ <Number> ];

O operadornew deve ser utilizado para a criação da instância desse objeto em memória e o

tamanho do array deve ser especificado como um número (<Number>) inteiro não-negativo entre

os colchetes. Por exemplo:float[] vetor = new float[10];

Quando um array é criado pelo operadornew todos os seus elementos são iniciados com valo-

resdefaultdependendo do tipo que possuem. Pode-se também realizar a declaração de um array

de modo simultâneo com sua iniciação:
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float[] vetor = { 5.6, 2.45, 56.112 }

O acesso a elementos individuais de um array é especificado por meio de um índice inteiro. Se

um array for declarado comN elementos, então as posições que estão disponíveis são as de0 a N

- 1 . No exemplo abaixo, a variávelx recebe o valor da sexta posição dovetor :

float x = vetor[5];

A linguagem Java não possui uma declaração específica para a definição de matrizes ou vetores

multidimensionais. Para isso, tais estruturas devem ser declaradas como um array de arrays. O

exemplo abaixo mostra a criação de uma matriz de três linhas e três colunas que pode ser entendido

como a criação de três arrays, cada um com três elementos.

int matriz[][] = new int[3][3]

Classes e Objetos

Uma classeé um modelo usado para definir vários objetos com características semelhantes.

Um programa é constituído de uma classe ou de um conjunto de classes. Os elementos básicos de

uma classe são chamados membros da classe e podem ser divididos em duas categorias:

• atributos, que especificam o estado da classe.

• métodos, que especificam os mecanismos pelos quais a classe ou um objeto desta classe

pode operar.

Um objeto é uma instância de uma classe criado em tempo de execução. Para que seja possível

acessar os atributos e os métodos de um objeto (para isso, utiliza-se o operador ponto “.”), é preciso

atribuir uma referência ao objeto. A declaração e a criação um novo objeto instância da classe

<ClassName>, que será referenciado pela variável <VariableRef> segue a seguinte sintaxe:

<ClassName> <VariableRef> = new <ClassName>( <ParamList> );

A memória utilizada para armazenar um objeto é dinamicamente alocada noheapquando o

objeto é criado e esta é automaticamente liberada peloGarbage-Collectorquando o objeto não é

mais necessário.

Algumas palavras reservadas servem para ampliar ou restringir o acesso a um membro de uma

classe. Elas são acrescentadas na declaração do membro da classe e funcionam como especifi-

cadoras de acesso. A linguagem Java possui os seguintes especificadores de acesso:public ,

private eprotected que são discutidos na Tabela2.2. A omissão do especificador na decla-

ração define um membrodefault 1.

1defaultnão é uma palavra reservada; ele é simplesmente um nome dado para um nível de acesso quando nenhum
especificador de acesso é informado.
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Tabela 2.2:Os especificadores de acesso da linguagem Java.
Especificador de acesso Descrição

public o membro é acessível dentro da classe em que foi declarado e também em
todas as classes de quaisquer pacotes da aplicação.

private o membro é acessível somente dentro da classe em que foi declarado.
protected o membro é acessível dentro da classe em que foi declarado, em todas as

classes que estão no mesmo pacote em que a sua classe foi definida e em
todas as subclasses que estejam ou não no mesmo pacote.

default o membro é acessível tanto dentro da classe em que foi declarado como em
todas as classes que estão no mesmo pacote em que a sua classe foi definida.

Declaração de Classe

A sintaxe para a declaração de classe é a seguinte:
<Modifier> class <ClassName> [ extends <SuperClassName> ] [ implements <InterfaceName> ] {

...

}

A declaração de uma classe inicia-se, opcionalmente, com a inclusão de modificadores (<Modi-

fier>): public e/ouabstract ou final , mas não simultaneamente porabstract e final

(estes modificadores são discutidos na Tabela2.3). Em seguida é inserida a palavra reservada

class sucedida de um identificador <ClassName>.

Tabela 2.3:Os modificadores da linguagem Java.
Modificador Uso Descrição

abstract Classe define classes abstratas
Método utilizado quando se deseja declarar um método sem, contudo, especificar

seu corpo. Isto funciona como uma espécie de lembrete para que alguma
classe derivada complete a declaração fornecendo um corpo.

final Atributo faz com que o atributo seja considerado uma constante. Após a atribuição
inicial, seu valor não poderá ser alterado.

Classe define uma classe que não pode ser derivada, isto é, não pode ser
superclasse de nenhuma subclasse.

Método faz com que não seja permitida a sobrecarga ou sobrescrita do método.
native Método utilizado para designar métodos implementados em outras linguagens, como

por exemplo, C++.
static Atributo define um atributo estático.

Método define um método estático.
synchronized Método utilizado para impedir que dois ou mais métodos que executam concorrente-

mente acessem os dados de uma classe ao mesmo tempo.
transient Atributo utilizado para evitar que um certo atributo seja salvo durante uma

operação de serialização de objetos (object serialization).
volatile Atributo avisa ao compilador que múltiplas linhas de execução (multi-threading)

podem acessar o atributo, que é conhecido como volátil.

A declaração de uma classe pode incluir a palavra reservadaextends sucedida de um outro

identificador (<SuperClassName>). Isso cria uma relação de herança entre as classes, ou seja, a

classe que está sendo declarada (também chamada de subclasse ou classe derivada) é derivada de

uma outra classe (chamada de superclasse ou classe-base) que a precede na relação de herança.

Além disso, pode ocorrer a inclusão da palavra reservadaimplements seguida de um identifica-

dor (<InterfaceName>) ou mais identificadores (separados por vírgulas). Isso indica que a classe
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que está sendo declarada implementa a(s) interface(s) incluída(s) na sua declaração. A declaração

de uma interface e discutida mais adiante nesta seção.

As classes que incluem o modificadorabstract na sua declaração são chamadas de classes

abstratas. Toda classe abstrata possui ao menos um método abstrato (ou seja, um método que não

possue implementação). As classes abstratas são consideradas classes incompletas, pois dependem

da definição de uma classe derivada dela para existirem. Por exemplo, a classeOperacaoMate-

matica definida na Figura2.2 é uma classe abstrata implementada pelas subclassesSoma e

Subtracao .

public abstract class OperacaoMatematica {
public abstract double calcular( double x, double y);

}

public class Soma extends OperacaoMatematica {
public double calcular( double x, double y) {

return x+y;
}

}

public class Subtracao extends OperacaoMatematica {
public double calcular( double x, double y) {

return x-y;
}

}

Figura 2.2: Classe abstrataOperacaoMatematica .

Declaração de Atributos

Uma classe pode possuir dois tipos de atributos:atributos estáticos(ou atributos de classe) e

atributos de instância. Um atributo estático é um atributo associado com a classe. Já um atributo

de instância é um atributo é associado com a instância da classe. Por padrão da linguagem, um

atributo é declarado como de instância. Para declarar um atributo estático, acrescenta-se a palavra

reservadastatic . A sintaxe para a declaração de atributos é a seguinte:

<AccessSpecifier> <Modifier> <Type> <FieldName> [ = <Expression> ] ;

A declaração de um atributo inicia pela indicação do tipo de dado (<Type>) que pode ser do

tipo primitivo ou de referência, seguido pelo identificador do atributo (<FieldName>) e sucedido,

opcionalmente, por uma expressão (<Expression>) que é utilizada para atribuir um valor inicial

para o atributo. Se nenhum valor inicial é atribuído, o atributo é iniciado com um valordefault

que depende do tipo que possui. A declaração pode ser precedida por uma especificação de acesso

(<AccessSpecifier>) e por modificadores (<Modifier>). Os especificadores de acesso são apresen-

tados na Tabela2.2. Quanto os modificadores eles podem ser:final , volatile , static ou

transient que são discutidos na Tabela2.3. Na Figura2.3estão apresentados alguns exemplos

de declarações de atributos em uma classe.
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public class Point {
public static int numPoints; //variavel de classe publica
private int x, y; //variaveis de instancia privadas

}

Figura 2.3: Exemplos de declaração de atributos.

Declaração de Métodos

Uma classe pode possuir dois tipos de métodos:métodos estáticos(ou métodos de classe)

e métodos de instância. Um método estático está associado com a classe e só pode acessar os

atributos estáticos da classe. Já um método de instância está associado com a instância da classe e

pode acessar tanto os atributos de instância quanto os estáticos declarados na classe. Por padrão,

um método é declarado como de instância. Para declarar um método estático, adiciona-se a palavra

reservada static na declaração. A sintaxe de declaração de métodos é a seguinte:

<AccessSpecifier> <Modifier>

<ReturnType> <MethodName> ( <ParamList> ) [ throws exceptions ] {

...

}

A declaração de um método inicia-se informando o tipo de dado de retorno do método (<Re-

turnType>), que pode ser um tipo primitivo ou de referência, ou ainda pode servoid (situação em

que o método não retorna valor algum). Em seguida, deve-se indicar o nome do método (<Method-

Name>) sucedido por uma lista de parâmetros (<ParamList>) separados por vírgulas, e colocados

entre parênteses, “(” e “)”. Tal lista pode também ser nula. A declaração pode ser precedida por

uma especificação de acesso (<AccessSpecifier>) ou de modificadores (<Modifier>). Os especi-

ficadores de acesso são apresentados na Tabela2.2. Quanto aos modificadores, eles podem ser:

final , abstract , static , native ou transient . Eles que são descritos na Tabela2.3.

Um construtor é um tipo especial de método. Os construtores possuem o mesmo nome da

classe em que são definidos e determinam como um objeto é iniciado quando ele é criado. Toda

classe em Java tem ao menos um construtor. Se não houver uma definição explícita de um cons-

trutor na classe, Java fornece um construtordefaultque não tem argumentos e que executa uma

iniciação padrão do objeto. A sintaxe de declaração de um construtor é a seguinte:

<AccessSpecifier> <ClassName> ( <ParamList> ) {

...

}

No corpo de um método de instância ou construtor, a palavra reservadathis é uma referência

para o objeto corrente — o objeto cujo método ou construtor está sendo chamado. Assim, com o

this é possível referir-se a qualquer atributo de instância do objeto corrente. Na Figura2.4 são

apresentados alguns exemplos de declarações de métodos e construtores e usos dothis .

Em uma mesma classe podem existir métodos que possuem o mesmo nome e o mesmo tipo de

retorno, mas que diferem pelo número e/ou pelos tipos dos argumentos. Esta técnica é chamada

sobrecarga(overloading) de métodos. A decisão sobre qual deles é executado depende do número
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public class Ponto {
protected double x, y;

public Ponto() {
setPonto( 0, 0 );

}

public Ponto( double a, double b ) {
setPonto( a, b );

}

public void setPonto( double a, double b ) {
this .x = a;
this .y = b;

}

public String imprimir(){
return "x = " + this .x + ", y = " + this .y;

}
}

Figura 2.4: Exemplo com declarações de métodos e construtores e uso dothis .

e/ou dos tipos dos argumentos passados na chamada do método e pode ser tomada em tempo de

compilação (static bindingou early binding). Um exemplo de sobrecarga pode ser observado na

Figura2.4, onde existem dois construtores para a classePonto :

public Ponto() { }

public Ponto( double a, double b ) { }

Quando uma classe define um método de instância usando o mesmo nome, mesmo tipo de

retorno, igual número e mesmos tipos de parâmetros de um método presente em sua superclasse,

esse método sobrescreve o método da superclasse. Esta técnica é chamadasobrescrita(overriding)

de métodos. Considere o código da Figura2.5, em que é mostrada a definição da classeCirculo

que estende a classePonto da Figura2.4.

public class Circulo extends Ponto {
protected double r;

public Circulo() {
setRaio( 0 );

}

public Circulo( double a, double b, double r ) {
super ( a, b );
setRaio( r );

}

public void setRaio( double r ) {
this .r = r;

}

public String imprimir() {
return "Ponto: x = " + x + ", y = " + y + " - Raio: r = " + r;

}

}

Figura 2.5: Exemplo de sobrescrita de métodos.
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Observe que na classeCirculo o métodoimprimir() foi sobrescrito por uma versão in-

crementada cujo valor de retorno inclui também o raio do círculo. Caso necessário, o método

sobrescrito ainda pode ser invocado utilizando-se a palavra reservadasuper . Uma possível alter-

nativa para a construção do métodoimprimir() seria:

public String imprimir() {

return super .imprimir() + " - Raio: r = " + r;

}

Na sobrescrita, pode ocorrer o caso do compilador não ter como decidir qual método será

executado se o método foi sobrescrito em outras classes — afinal, um objeto de uma classe derivada

pode estar sendo referenciado como sendo um objeto da superclasse, como ocorre no exemplo da

Figura2.6. Se esse for o caso, o método que deve ser selecionado é o da classe derivada e não

o da superclasse. Dessa forma, a decisão sobre qual dos métodos deve ser selecionado, feita de

acordo com o tipo do objeto, só pode ser tomada em tempo de execução, pelo mecanismo de

ligação tardia (late bindingou run-time binding). O código Java apresentado na Figura2.6utiliza

as classes definidas na Figura2.2.

01. public class Contas {
02.
03. public static void main(String args []) {
04. OperacaoMatematica operacao;
05. Soma soma = new Soma();
06. Subtracao subtracao = new Subtracao();
07. operacao = soma;
08. System.out.println("O resultado é: " + operacao.calcular(5, 5);
09. operacao = subtracao;
10. System.out.println("O resultado é: " + operacao.calcular(10, 5);
11. }
12.
13. }

Figura 2.6: Exemplo derun-time binding.

Observe que embora cada chamada ao método calcular seja feita por uma variável do tipo

OperacaoMatematica (mas nenhum objeto deOperacaoMatematica existe), o programa

é capaz de selecionar o método correto por meio do objeto da subclasse em tempo de execução.

Assim, na primeira execução do métodocalcular (linha 8) é executado o método redefinido na

classeSomae gera como saída “O resultado é: 10”; já na segunda execução (linha 10), é executado

o método sobrescrito na classeSubtracao e a saída é “O resultado é: 5”.

As técnicas de sobrecarga e sobrescrita são dois tipos diferentes de polimorfismo presentes na

linguagem Java.

Passagem de parâmetros por valor

Quando um parâmetro (ou argumento) é passado em uma chamada de método, na verdade uma

cópia dele é passada. Deste modo, a alteração do valor do parâmetro dentro do método chamado

não afeta o dado original. Considere o seguinte exemplo2:

2O exemplo foi adaptado deHeller e Roberts (2005).
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01. public class Principal {

02.

03. public static void main(String[] args ) {

04. int var = 10;

05. somar5(var);

06. System.out.println("O valor de var é " + var);

07. }

08.

09. public static void somar5( int param) {

10. param += 5;

11. }

12.

13. }

Na linha 04 a variável do tipo primitivovar é declarada e iniciada com o valor10 . Na linha

05 é feita uma cópia da variávelvar e esta cópia é passada para o métodosomar5 . Dentro do

métodosomar5 , a cópia é incrementada de 5 (linha 10). Como o valor original devar não foi

alterado, na linha 06 será impresso que o valor devar continua sendo10 .

O mesmo ocorre quando o parâmetro passado é um objeto ao invés de uma variável primitiva.

Entretanto, é importante entender que o efeito é completamente diferente. Programas Java não

lidam diretamente com objetos. Quando um objeto é construído, o construtor retorna um valor que

o identifica unicamente. Este valor é conhecido como uma referência ao objeto e pode ser pensado

simplesmente como o endereço do objeto. Considere o seguinte código:

01. Button botao;

02. botao = new Button("Confirmar");

Na linha 02, o construtor da classeButton retorna uma referência para o objeto construído,

não o objeto real ou uma cópia do objeto. Esta referência é armazenada na variávelbotao . Assim,

quando o código Java parece armazenar objetos em variáveis ou passar objetos nas chamadas de

métodos, na verdade são as referências aos objetos que são armazenados e passados. Considere o

seguinte exemplo:

01. public class Principal {

02.

03. public static void main(String[] args ) {

04. Button botao;

05. botao = new Button("Confirmar");

06. modificar(botao);

07. System.out.println(botao.getLabel());

08. }

09.

10. public static void modificar(Button pBtn) {

11. pBtn = new Button("Cancelar");

12. }

13.

14. }

Na linha 05 é construído um objeto do tipoButton com o rótulo “Confirmar” e a referência

ao objeto criado é armazenada embotao . Na linha 06, uma cópia da referência é passada para o

métodomodificar . Antes da execução da linha 11, o valor empBtn é uma referência ao botão
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com rótulo “Confirmar”. Um segundo objeto da classeButton com o rótulo “Cancelar” é cons-

truído na linha 11 e sua referência é armazenada empBtn , sobrescrevendo a referência anterior.

Porém, o valor original da referência ao botão com rótulo “Confirmar” no método chamador não é

afetada. Assim, na linha 07, a chamadabotao.getLabel() invoca o botão original e o texto

impresso é “Confirmar”.

Percebe-se que o método chamado não pode alterar o valor original de seus argumentos, ou

seja, os valores armazenados no método chamador. Entretanto, quando o método chamado opera

sobre um objeto via o valor de referência que é passado para ele, há conseqüências importantes. Se

o método modifica o objeto via referência, diferentemente de modificar o argumento do método,

então as alterações serão visíveis no método chamador. Considere o exemplo:
01. public class Principal {

02.

03. public static void main(String[] args ) {

04. Button botao;

05. botao = new Button("Confirmar");

06. modificar(botao);

07. System.out.println(botao.getLabel());

08. }

09.

10. public static void modificar(Button pBtn) {

11. pBtn.setLabel("Cancelar");

12. }

13.

14. }

Neste exemplo, a variávelpBtn é uma cópia da variávelbotao que é uma referência ao

botão com rótulo “Confirmar”. Na linha 11, a cópia da referência é usada para alterar o valor do

objeto original, neste caso, o rótulo debotao foi alterado para “Cancelar”. Pelo fato do objeto ser

alterado ao invés da referência, a alteração é visível no método chamador e texto impresso (linha

07) contendo o rótulo dobotao é “Cancelar”.

Interfaces

Interface é um tipo de referência, similar a uma classe, que contém somente constantes e

métodos abstratos. Uma interface estabelece uma espécie de contrato que é obedecido por uma

classe. Quando uma classe implementa uma interface, garante-se que todas as funcionalidades

especificadas pela interface serão oferecidas pela classe. A sintaxe para a declaração de uma

interface é a seguinte:
interface <InterfaceName> [ extends <SuperInterfaceName> ] {

...

}

A declaração de uma interface inicia-se com a palavra reservadainterface seguida de um

identificador, representado por <InterfaceName>. A inclusão da palavra reservadaextends se-

guida de um outro identificador (<SuperInterfaceName>), indica que a interface que está sendo

declarada é derivada de uma outra interface que a precede na relação de herança, definida pela

aplicação.
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O corpo de uma interface é constituído por declarações de constantes e métodos abstratos.

Todas as constantes são implicitamentepublic , static e final e todos os métodos são im-

plicitamentepublic e abstract . Assim, é opcional indicar esses modificadores para declarar

métodos e constantes. Na Figura2.7é mostrado um exemplo em que são declaradas três interfaces

e uma classe:

interface A1 { int p1() ; }

interface A2 { int p2() ; }

interface B extends A1, A2 { int q() ; }

class C1 implements B {
public int p1() { return 11 ; }
public int p2() { return 12 ; }
public int q() { return 2 ; }

}

Figura 2.7: Exemplo de declaração de interfaces.

A Máquina Virtual Java

A Máquina Virtual Java (JVM)3 é uma máquina abstrata implementada como uma aplicação de

software. Seu principal trabalho é carregar arquivos class e executar os bytecodes que eles contêm.

A arquitetura da JVM é mostrada na Figura2.8. Cada JVM contém um carregador de classes

(class loader) que é responsável por carregar os arquivos class tanto do programa Java quanto da

Java API e um motor de execução (execution engine) cuja tarefa é executar os bytecodes.

Área de
métodos

Registrador
de

controlador
de

programa

Heap
Pilha
Java

Pilha de
métodos
nativos

Motor de execução

Carregador de classes

Interface de métodos
nativos

Biblioteca
de métodos
nativos

Área de dados de tempo de execução

Biblioteca
de métodos
nativos

Figura 2.8: Arquitetura interna da Máquina Virtual Java (adaptada deVenners (1997)).

Em Java, existem dois tipos de métodos: métodos Java e métodos nativos. Um método Java é

escrito na linguagem Java, compilado para bytecode e armazenado em arquivos class. Um método

nativo é escrito em alguma outra linguagem (por exemplo, C ou C++) e compilados para o código

3A maior parte do texto sobre JVM foi baseado emVenners (1997)
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de máquina nativo de um particular processador. Assim, os métodos nativos são dependentes da

plataforma em que são executados. O mesmo não ocorre com os métodos Java.

Quando a JVM executa um programa, ela precisa de memória para armazenar muitos dados,

tais como: bytecodes e informações extraídas dos arquivos class carregados, objetos instanciados

durante a execução do programa, parâmetros passados nas chamadas de métodos, valores de re-

torno, variáveis locais e resultados intermediários das computações. Para isso, a JVM organiza a

memória necessária em diversas áreas de dados de tempo de execução (runtime data areas).

Existem áreas de dados de tempo de execução que são compartilhadas por operações que exe-

cutam em paralelo e outras que são privativas. As áreas de dados privativas estão associadas a

threadse são criadas (alocadas) quando umathread nova é criada, sendo destruídas (liberadas)

quando athread termina. As áreas ligadas à máquina virtual são compartilhadas entre asthreads

ativas e são criadas quando a JVM é iniciada e destruídas quando a JVM termina.

Cada JVM possui umheape uma área de métodos que são áreas compartilhadas por todas as

threadsativas dentro da máquina virtual. Oheapé a área de dados em que todas as instâncias de

classes e arrays são alocados. Ele é criado quando a máquina virtual é iniciada. O armazenamento

de objetos nessa área é monitorado pelo coletor de lixo (garbage collector) cuja função é verificar

os objetos que não estão sendo mais utilizados e desalocá-los se for o caso. A área de métodos

é a parte doheapusada para armazenar o código compilado de métodos e construtores. Ela é

criada quando a máquina virtual inicia. Quando uma classe ou interface é criada pela JVM, ela é

alocada na área de métodos em uma espécie de tabela de símbolos (Runtime Constant Pool) que

contém vários tipos de constantes, desde valores numéricos conhecidos em tempo de compilação

até referências a métodos e atributos que devem ser resolvidos em tempo de execução.

Quando umathreadé criada, ela obtém um próprio registrador de contador de programa (pro-

gram counter registerou pc register) e uma pilha Java (Java Stack). Se athreadestá executando

um método Java (não um método nativo), o valor do registrador pc indica a instrução que está

sendo executada. A pilha Java armazena o estado das invocações de métodos Java (não nativos) da

thread. O estado de uma invocação de método inclui as variáveis locais, os parâmetros passados,

o valor de retorno (se houver) e cálculos parciais. O estado de invocações de métodos nativos

é armazenado em uma pilha independente denominada pilha de métodos nativos (native method

stack).

A pilha Java é composta deframes(quadros), que são estruturas responsáveis por guardar o

estado de uma invocação de método. Umframeé criado pela JVM e empilhado na pilha Java toda

vez que um método é chamado e desempilhado e destruído quando a chamada termina (normal-

mente ou por meio de exceção). Todo método tem umframeassociado e ele é sempre local ao

thread, não podendo ser compartilhado com outrosthreads. Cadaframepossui: um vetor de va-

riáveis locais (array of local variables), uma pilha de operandos (operand stack) e uma referência

para a uma espécie de tabela de símbolos (runtime constant pool) da classe do método corrente.

O vetor de variáveis locais é determinado em tempo de compilação e pode armazenar valores

de todos os tipos. Valores de 32 bits ocupam um lugar no array e valores de 64 bits ocupam dois
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lugares consecutivos. As variáveis locais são acessadas pelo seu índice. O índice da primeira

variável local é 0. A JVM usa o vetor de variáveis locais para armazenar os valores dos parâmetros

e variáveis locais do método.

Cadaframecontém uma pilha LIFO (Last-In-First-Out) conhecida como pilha de operandos.

A máxima profundidade da pilha de operandos é determinada em tempo de compilação. A pilha

de operandos está vazia quando oframeé criado. Algumas instruções da máquina virtual carregam

constantes ou valores das variáveis locais ou atributos para a pilha de operandos. Outras pegam os

operandos da pilha, operam sobre eles e empilham o resultado de volta para a pilha. Por exemplo, a

instruçãoiadd adiciona dois valoresint . Essa instrução requer que os valores que serão somados

estejam previamente empilhados na pilha de operandos. Ambos os valores são desempilhados,

somados e o resultado da adição é empilhado na pilha de operandos. A pilha de operandos é usada

também para preparar os parâmetros a serem passados para os métodos e para receber os retornos

dos métodos. Qualquer tipo pode ser armazenado e lido da pilha de operandos. Tiposlong e

double ocupam duas unidades da pilha.

Além do vetor de variáveis locais e a pilha de operandos, cadaframepossui uma referência

para a tabela de símbolos de forma a realizar a ligação dinâmica entre referências simbólicas

aos métodos e suas referências reais em tempo de execução, carregando classes sob demanda e

resolvendo símbolos na medida da necessidade.

Somente umframe, o framedo método em execução, está ativo em umathread. Esseframe

é denominadoframecorrente e seu método é chamado de método corrente. A classe na qual o

método corrente é definido é conhecida como classe corrente. Umframedeixa de ser corrente

quando seu método termina a execução ou quando seu método invoca outro método. No caso de

um método ser invocado, um novoframeé criado para ele e este se torna oframecorrente quando

a execução é transferida para o método chamado.

A JVM utiliza dois tipos diferentes de instruções para invocar métodos de instância e estáticos

de uma classe:invokevirtual para métodos de instância einvokestatic para métodos

estáticos. Essas instruções são mostradas na Tabela2.4.

Tabela 2.4: Instruçõesinvokevirtual e invokestatic .
Opcode Descrição

invokevirtual Desempilha a referência ao objeto e os parâmetros e invoca o método de instância
invokestatic Desempilha os parâmetros e invoca o método estático

Em uma chamada a um método de instância, a máquina virtual desempilha, da pilha de ope-

randos doframedo método chamador, a referência ao objeto no qual o método de instância esta

sendo invocado (this ) e os parâmetros. Em seguida, a máquina virtual armazena no novoframe

(ou framedo método chamado) a referência ao objeto como variável local 0 e todos os parâme-

tros como variáveis locais 1, 2 e assim por diante. Já em uma invocação a um método estático,

a máquina virtual somente desempilha os parâmetros da pilha de operandos doframedo método

chamador e os armazena no novoframecomo variáveis locais 0, 1, 2 e assim por diante.
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Uma vez que a referência ao objeto e os parâmetros (ou somente os parâmetros, no caso de

uma chamada a um método estático) tenham sido armazenados no vetor de variáveis locais do

novoframe, a máquina virtual faz com que o novoframeseja oframecorrente e ajusta o contador

de programa para apontar para a primeira instrução no novo método. No retorno do método, o

framecorrente retorna o resultado de sua chamada (se houver) para oframeanterior. Oframe

corrente é então descartado quando oframeanterior se torna oframecorrente.

2.3 Programação Orientada a Aspectos

Para se construir um sistema simples, legível, de fácil manutenção e com maior potencial de

reutilização é fundamental que cada interesse (concern) referente ao sistema seja tratado separa-

damente dos outros interesses. Um interesse é uma funcionalidade ou requisito que o sistema deve

ter ou satisfazer (Gradecki et al., 2003). De maneira geral, um interesse pode indicar tanto um

requisito funcional quanto um requisito não funcional de um sistema (Elrad et al., 2001b). Os

requisitos funcionais são definidos como funções ou atividades que o sistema faz, enquanto que os

requisitos não funcionais expressam condições de comportamento e restrições que devem prevale-

cer, como por exemplo: tratamento de exceções, segurança e persistência de dados (Chung et al.,

1999; Cysneiros, 1997).

A evolução das linguagens de programação a partir de construções de baixo nível — código

de máquina e linguagens de montagem — até abordagens de alto nível — programação proce-

dimental, programação lógica, programação funcional e programação orientada a objetos — tem

contribuído para se obter uma melhor separação dos interesses de um sistema (Elrad et al., 2001b).

De forma geral, todas as técnicas de programação de alto nível oferecem suporte a esse tipo de se-

paração de interesses. Por exemplo, a programação procedimental utiliza procedimentos e funções,

enquanto que a programação OO emprega a construção de classes e métodos.

Em meados dos anos 90, alguns pesquisadores constataram a existência de certos interesses

(geralmente interesses não funcionais) que, independentemente da técnica de programação utili-

zada, não se encaixam em módulos individuais, mas ficam espalhados por várias unidades do soft-

ware (Lemos, 2005). Esses interesses são chamados decrosscutting concerns(interesses entrecor-

tantes ou interesses transversais), pois afetam naturalmente classes e/ou métodos que modularizam

outros interesses. A partir daí, dois fenômenos interessantes foram percebidos: espalhamento e en-

trelaçamento. O espalhamento é o fenômeno em que as linhas de código que cuidam de um único

interesse são distribuídas por várias classes; e o entrelaçamento é o fenômeno em que uma única

classe contém as linhas de código que cuidam de vários interesses.

Um exemplo de interesse transversal é apresentado na Figura2.9. O diagrama de classes UML

refere-se a um editor de figuras simples. UmaFigura consiste deElementoDeFigura , que

pode serPonto ou Linha . Há também umaTela onde as figuras são desenhadas. Quando um

elemento de figura se mover é necessário que a tela seja atualizada. Uma possível solução utili-
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zando orientação a objetos seria chamar o método de atualização da Tela (Tela.atualiza() )

no do corpo dos métodossetX , setY emove da classePonto e no corpo dos métodossetP1 ,

setP2 e move da classeLinha , conforme apresentado na Figura2.10. Observe que o interesse

de atualização de tela não pertence a nenhuma das duas classes, mas entrecorta ambas e, por isso,

pode ser entendido como transversal às classes.

Figura

ElementoDeFigura
*

2

Atualizacao

DaTela

Tela

Ponto

getX()

getY()

setX(int x)

setY(int y)

move(int dx, int dy)

Linha

getP1()

getP2()

setP1(Ponto P1)

setP2(Ponto P2)

move(int dx, int dy)

Figura 2.9: Interesse ortogonal de atualização de tela.

class Ponto implements ElementoDeFigura {
private int x = 0, y = 0;

int getX() { return x; }
int getY() { return y; }

void setX( int x) {
this .x = x;
Tela.atualiza();

}

void setY( int y) {
this .y = y;
Tela.atualiza();

}

void move( int dx, int dy) {
x += dx; y += dy;
Tela.atualiza();

}
}

class Linha implements ElementoDeFigura {
private Point p1, p2;

Point getP1() { return p1; }
Point getP2() { return p2; }

void setP1(Point p1) {
this .p1 = p1;
Tela.atualiza();

}

void setP2(Point p2) {
this .p2 = p2;
Tela.atualiza();

}

void move( int dx, int dy) {
p1.move(dx,dy); p2.move(dx,dy);
Tela.atualiza();

}
}

Figura 2.10: Solução OO para o exemplo de atualização de tela.

Para resolver esse problema, uma das soluções mais promissoras é a Programação Orientada a

Aspectos (POA), que auxilia a tratar os interesses transversais de maneira localizada. O conceito,

originalmente introduzido por Kiczales e sua equipe na Xerox PARC, é resultado de vários estu-

dos em metaprogramação, programação orientada a assuntos, filtros de composição, programação

adaptativa e outros (Czarnecki e Eisenecker, 2000).

A POA oferece mecanismos para que os interesses transversais sejam implementados em mó-

dulos separados e fornece meios para a definição de pontos do programa onde esses módulos
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(chamados aspectos) possam adicionar comportamento (Kiczales et al., 2001b). A técnica de de-

senvolvimento de software que utiliza programação orientada a aspectos é conhecida como AOSD

(Aspect-Oriented Software Development).

2.3.1 Linguagens Orientadas a Aspectos: Uma Introdução a As-

pectJ

O objetivo primário de uma linguagem orientada a aspectos é a separação de interesses. Uma

aplicação é escrita em uma linguagem que melhor satisfaz suas necessidades e as do desenvolvedor.

Essa pode ser Java, C++, Visual Basic, etc; em todas elas, o compilador converte o código-fonte

em um formato que possa ser executado pelo computador. No caso do Java, o código-fonte é

convertido parabytecodeque é posteriormente interpretado durante a execução.

Para que um sistema seja completamente produzido e corresponda às expectativas, todos os

requisitos elicitados devem ser satisfeitos. Conforme discutido anteriormente, os requisitos de um

sistema podem ser classificados em dois tipos: requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos

funcionais e os requisitos não funcionais são também conhecidos como interesses primários e

interesses transversais, respectivamente, termos que serão utilizados durante todo este trabalho.

Na POA, os interesses primários são implementados em uma linguagem apropriada para a

aplicação enquanto que os interesses transversais são implementados em uma linguagem orientada

a aspectos (Gradecki et al., 2003). As linguagens orientadas a aspectos podem ser classificadas

em: linguagens de domínio específico e linguagens de propósito geral.

As linguagens de domínio específico tratam somente de determinados tipos de interesses trans-

versais, ligados a apenas um domínio. Alguns exemplos são: COOL (Lopes, 1997) que imple-

menta interesses delocking/exclusão mútua; RIDL (Lopes, 1997) que implementa interesses de

invocação remota; D2AL (Becker, 1998) que implementa interesses referentes a computação dis-

tribuída; e QuO (Karr et al., 2001) que implementa interesses referentes a política para o transporte

em rede.

As linguagens de propósito geral oferecem mecanismos lingüísticos que permitem codificar

qualquer tipo de interesse transversal em unidades separadas e capturar pontos no programa onde

esses interesses afetam os interesses primários (Kiczales et al., 2001b). Alguns exemplos são:

AspectJ, Hyper/J, CME, JAML, JAsCo, AspectC++ e AspectS.

Para que os interesses transversais possam interagir com os interesses primários da aplicação,

é necessário determinar em quais pontos da execução dos interesses primários serão definidos

os comportamentos. Esses pontos são chamados de pontos de junção. Após a codificação dos

interesses primários e dos interesses transversais com pontos de junção determinados, é necessário

um processo que os una em um programa executável. Esse processo é chamado de combinação

(weaving). A combinação pode ser realizada tanto em tempo de compilação (combinação estática)

quanto em tempo de execução (combinação dinâmica)(Lemos, 2005; Gradecki et al., 2003).

A seguir é discutido brevemente sobre a linguagem AspectJ.
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AspectJ

A linguagem AspectJ é uma extensão da linguagem Java criada para permitir a programação

orientada a aspectos. Foi desenvolvida noXerox Palo Alto Research Center(PARC) em 1997 e em

2002 foi encorporada ao projetoEclipse. Nessa linguagem os interesses primários — chamados

de módulos básicos do programa (ou componentes) — são representados por classes Java e uma

nova construção, denominadaaspect, é responsável por implementar os interesses que entrecortam

a estrutura das classes.

AspectJ adiciona um novo conceito a Java denominado ponto de junção (join point) que são

pontos bem definidos na execução do fluxo de programa. Além disso, adiciona novas construções:

conjunto de junção (pointcut) que identifica certos pontos no programa em que o comportamento

será adicionado; adendo (advice) que define o comportamento em um dado conjunto de junção;

declaração inter-tipos que altera a hierarquia de classes; e aspecto (aspect) que combina especi-

ficações de pontos de junção (utilizando os pointcuts) e adendos, além de métodos e atributos.

Os conjuntos de junção e adendos afetam dinamicamente o fluxo do programa; declarações inter-

tipo afetam estaticamente a hierarquia de classes do programa; e aspectos encapsulam essas novas

construções.

Na Figura2.11é mostrada uma implementação em AspectJ para o exemplo de interesse trans-

versal apresentado anteriormente na Figura2.10. Foi criado o aspectoAtualizacaoDaTela

que ficou responsável por atualizar a visualização dos elementos de figura todas as vezes que eles

forem alterados. Observe que a chamada ao método de atualização de tela (Tela.atualiza() )

foi retirada do corpo dos métodossetX , setY emove da classePonto e do corpo dos métodos

setP1 , setP2 e move da classeLinha e colocada no aspecto. O aspecto é constituído pelo

conjunto de junção chamadomudancaEstado que identifica três pontos de junção e define dois

adendos (before eafter ) que são executados antes e depois de um ponto de junção alcançado,

respectivamente. No adendobefore é exibida apenas uma mensagem ao usuário informando que

o estado será alterado. Já no adendoafter , a atualização da tela é feita por meio da chamada ao

métodoTela.atualiza() .

A seguir discute-se como são tratados alguns conceitos e construções utilizados na linguagem

AspectJ.

Pontos de Junção são “pontos” bem definidos na execução do fluxo de programa. Eles

podem ser uma chamada de método, a execução de um construtor, ou até mesmo o acesso a um

atributo de uma classe específica (Gradecki et al., 2003). Na Tabela2.5são mostrados as possíveis

categorias pontos de junção da linguagem AspectJ.

Conjuntos de Junção são utilizados para identificar pontos de junção em um programa4.

Além disso, podem expor as informações de contexto dos pontos de junção alcançados, podendo

4A maior parte do texto sobre conjuntos de junção foi baseada no livro deLaddad (2003)
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01. public class Ponto implements ElementoDeFigura {
02. private int x = 0, y = 0;
03. int getX() { return x; }
04. int getY() { return y; }
05. void setX( int x) { this .x = x; }
06. void setY( int y) { this .y = y; }
07. void move( int dx, int dy) { x += dx; y += dy; }
08. }
09.
10. public class Linha implements ElementoDeFigura {
11. private Ponto p1, p2;
12. Ponto getP1() { return p1; }
13. Ponto getP2() { return p2; }
14. void setP1(Ponto p1) { this .p1 = p1; }
15. void setP2(Ponto p2) { this .p2 = p2; }
16. void move( int dx, int dy) { p1.move(dx,dy); p2.move(dx,dy); }
17. }
18.
19. public aspect AtualizacaoDaTela {
20. public pointcut mudancaEstado() :
21. call ( void ElementoDeFigura+.move( int , int )) ||
22. call (* Ponto.set*(*)) || call (* Linha.set*(*));
23.
24. before (): mudancaEstado() {
25. System.out.println("O estado da figura vai mudar...");
26. }
27.
28. after () returning : mudancaEstado() {
29. Tela.atualiza();
30. }
31. }

Figura 2.11: Exemplo de código em AspectJ.

Tabela 2.5:Categorias de pontos de junção do AspectJ (adaptado deKiczales et al. (2001b)).
Categoria Descrição

Chamada de método Um método ou um construtor de uma classe é chamado.
Chamada de construtor Pontos de junção deste tipo encontram-se no objeto chamador

ou possuem valor nulo (se a chamada é feita a partir de um
método estático).

Execução de método Um método ou construtor é executado. Pontos de junção
Execução de construtor deste tipo ocorrem no objeto chamado, dentro do contexto

do método.
Leitura de atributo Um atributo de um objeto, classe ou interface é lido.
Escrita de atributo Um atributo de um objeto ou classe é escrito.
Execução de tratador de exceçãoUm tratador de exceção é invocado.
Iniciação de classe Iniciadores estáticos de uma classe (se existirem) são

executados.
Iniciação de objeto Iniciadores dinâmicos de uma classe (se existirem) são

executados durante a criação do objeto, abrangendo desde o
retorno da chamada ao construtor da classe pai até o retorno
do primeiro construtor chamado.

Pré-inicialização de objeto Pré-iniciadores de uma classe são executados, abrangendo
desde a chamada ao primeiro construtor até a chamada ao
construtor da classe pai.

ser utilizadas pelas ações que afetam esses pontos. No AspectJ, os conjuntos de junção podem

conter nomes ou serem anônimos. Na Figura2.12 é destacado o conjunto de junção nomeado

definido no exemplo apresentado na Figura2.11(linhas de 20 a 22).
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Um conjunto de junção pode ser definido como uma combinação de vários conjuntos de jun-

ção. Para isso são utilizados os operadores lógicos binários ‘E’ (&&) e ‘OU’ (||). Além disso, o

operador unário de negação (!) também pode ser usado quando não se quer capturar pontos de

junção definidos por um determinado tipo de conjunto de junção.

public pointcut mudancaEstado() :  call(void ElementoDeFigura+.move(int,int)) ||
                                   call(* Ponto.set*(*)) ||
                                   call(* Linha.set*(*));

Palavra-chave
Tipo de conjunto

de junção

Especificador
de acesso

Nome do conjunto
de junção

Figura 2.12: Destaque do conjunto de junção nomeado definido no exemplo apresentado na
Figura2.11(adaptada deLemos (2005)).

Existem vários tipos de conjuntos de junção5 em AspectJ. Estes se diferenciam pelo modo

como capturam pontos de junção em um programa. Um dos tipos de conjuntos de junção é o

que captura pontos de junção baseado na categoria a que eles pertencem. O mapeamento entre as

categorias de pontos de junção (Tabela2.5) e a sintaxe dos conjuntos de junção correspondente é

apresentado na Tabela2.6.

Tabela 2.6:Mapeamento entre as categorias de pontos de junção e a sintaxe dos conjuntos de
junção correspondente.

Categoria de Pontos de Junção Sintaxe do Conjunto de Junção

Execução de método execution (AssinaturaDeMétodo)
Chamada a método call (AssinaturaDeMétodo)

Execução de construtor execution (AssinaturaDeConstrutor)
Chamada a construtor call (AssinaturaDeConstrutor)

Iniciação de classe staticinicialization (AssinaturaDeTipo)
Acesso de leitura de atributo get (AssinaturaDeAtributo)

Acesso de modificação de atributo set (AssinaturaDeAtributo)
Execução de tratador de exceção handler (AssinaturaDeTipo)

Iniciação de objeto initialization (AssinaturaDeConstrutor)
Pré-iniciação de objeto preinitialization (AssinaturaDeConstrutor)

Outro tipo de conjunto de junção presente no AspectJ é o que captura pontos de junção baseado

nos tipos de objetos em tempo de execução. Estes objetos podem ser o objeto corrente do método

(this) ou o objeto no qual um método é chamado (o objeto alvo outarget object). Para isso existem

dois conjuntos de junção:this() e target() que, além de capturar os pontos de junção,

podem ser usados para coletar o contexto do ponto de junção.

A sintaxe do conjunto de junçãothis() é da formathis (AssinaturaDoTipo ou Identifica-

dorDoObjeto). Othis() captura todos os pontos de junção que possuem um objeto corrente as-

sociado que seja do tipo especificado por AssinaturaDoTipo ou do tipo do IdentificadorDoObjeto.

5Neste texto são discutidos os mais relevantes ao assunto da dissertação.
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Para capturar pontos de junção e coletar o seu contexto (neste caso, o objeto corrente) utiliza-se a

forma com IdentificadorDoObjeto. Se o contexto não for necessário, utiliza-se a forma com Assi-

naturaDoTipo. O conjunto de junçãotarget() é similar aothis() porém, ao invés de utilizar

o objeto corrente, utiliza o objeto alvo do ponto de junção. Otarget() é normalmente usado,

por exemplo, com um ponto de junção da categoria chamada a método. Neste caso, o objeto alvo

é o objeto no qual o método é invocado. A sintaxe do conjunto de junçãotarget() é da forma

target (AssinaturaDoTipo ou IdentificadorDoObjeto).

Existe também um tipo de conjunto de junção que captura pontos de junção baseado no tipo

dos parâmetros do ponto de junção. A sintaxe deste tipo de conjunto de junção é da forma

args (AssinaturaDoTipo ou IdentificadorDoObjeto, ...). O comandoargs() captura todos os

pontos de junção que possuem parâmetros que sejam iguais aos dos tipos especificados em sua

declaração. Similar aos conjuntos de junçãothis() e target() , o args() pode ser usado

para coletar informações de contexto, neste caso, os valores dos parâmetros. Para isso, deve-se

utilizar a forma com IdentificadorDoObjeto.

Em Java, as classes, interfaces, métodos e atributos possuem assinaturas. No AspectJ, quando

se quer especificar padrões que designam várias assinaturas contidas em um programa, são uti-

lizados ospadrões de assinatura. Para capturar pontos de junção com características comuns,

a linguagem AspectJ utiliza três caracteres coringas: ‘*’ denota qualquer número de caracteres,

excluindo o caractere ‘.’; ‘..’ denota qualquer número de caracteres incluindo o ‘.’; ‘+’ denota

qualquer subclasse ou subinterface de um dado tipo6.

No exemplo da Figura2.12, o conjunto de junção nomeadomudancaEstado é composto

(por meio do operador binário (||)) por três conjuntos de junção. Os três utilizam padrões de as-

sinatura para capturar seus correspondentes pontos de junção. O primeiro conjunto de junção que

compõemundancaEstado captura todas as chamadas ao métodomove definido em alguma

classe da hierarquia da interfaceElementoDeFigura , que retornavoid e contenha dois pa-

râmetros do tipoint . O segundo captura todas as chamadas aos métodos que iniciam com a

cadeiaset, pertencem à classePonto , retornam qualquer tipo e recebem um único parâmetro de

qualquer tipo. Por fim, o terceiro conjunto de junção captura todas as chamadas aos métodos que

iniciam com a cadeiaset, pertencem à classeLinha , retornam qualquer tipo e recebem um único

parâmetro de qualquer tipo.

Adendos são construções similares a métodos usados para definir que determinados códigos

devem ser executados quando um ponto de junção é alcançado, isto é, eles definem comportamen-

tos adicionais aos pontos de junção. AspectJ tem os seguintes tipos de adendos (Kiczales et al.,

2001b,a; Gradecki et al., 2003):

• before() (Anterior), executa antes do ponto de junção;

6tipo no AspectJ refere-se a uma classe, interface, tipo primitivo ou aspecto
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• after() (Posterior), executa depois de cada ponto de junção independente de ele retornar

normalmente ou lançar uma exceção. Há mais dois tipos de adendos posteriores específicos:

– after() returning , executa depois de cada ponto de junção que retorna normal-

mente.

– after() throwing , executa depois de cada ponto de junção que lança uma exce-

ção.

• around() (De contorno) executa em lugar do ponto de junção e tem a habilidade de invocar

o ponto de junção usando a sintaxe especialproceed() que tem o mesmo número e tipo

de argumentos que o adendo de contorno.

Com o objetivo de demonstrar como é a seqüência de execução dos diferentes tipos de adendos,

o aspectoAtualizacaoDaTela (apresentado na Figura2.11) foi modificado com a inserção do

adendoaround() que, da mesma forma que os adendosbefore() eafter() returning ,

é disparado quando um ponto de junção definido no conjunto de junçãomudancaEstado é

alcançado. O código modificado do aspectoAtualizacaoDaTela é exibido na Figura2.13.

public aspect AtualizacaoDaTela {
public pointcut mudancaEstado() :

call ( void ElementoDeFigura+.move( int , int )) ||
call (* Ponto.set*(*)) || call (* Linha.set*(*));

before (): mudancaEstado() {
System.out.println("O estado da figura vai mudar...");

}

around (): mudancaEstado(): {
if (! Tela.desativada());

proceed ();
}

after () returning : mudancaEstado() {
Tela.atualiza();

}
}

Figura 2.13: Código do aspectoAtualizacaoDaTela modificado.

Assim, no exemplo da Figura2.13, quando a execução do programa alcançar um ponto de

junção, ocorrerá a seguinte seqüência de execução dos adendos: o primeiro adendo a ser executado

é obefore . Em seguida, o adendoaround executa no lugar do ponto de junção. Se a tela não

estiver desativada, o adendoaround() , por meio doproceed() , invoca o ponto de junção.

Finalmente, o adendoafter é executado caso o ponto de junção retorne normalmente.

Como se pode notar, a declaração de um adendo parece muito com a declaração de um método.

Embora não tenha um nome, o adendo pode receber parâmetros e lançar exceções. Os parâmetros

formam o contexto que pode ser utilizado no corpo do adendo para executar as instruções da

mesma forma que um método. Enquanto que adendos do tipo posterior e anterior não podem

retornar resultados, o adendo de contorno pode e, desta forma, possui um tipo de retorno (Laddad,

2003). Além dessas semelhanças com métodos, existem algumas diferenças, tais como:
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• adendos não têm nome;

• adendos não podem ser chamados diretamente (é trabalho do sistema executá-lo);

• adendos não têm especificadores de acesso;

• o corpo do adendo tem uma sintaxe especialproceed() que esta disponível no adendo de

contorno;

• Tem acesso a algumas variáveis especiais além dothis que carregam informação sobre o

ponto de junção capturado:thisJoinPoint , que encapsula informações estáticas e di-

nâmicas;thisJoinPointStaticPart , que guarda somente informações de contexto

estático; ethisEnclosingJoinpointStaticPart , que guarda informações estáti-

cas do ponto de junção mais próximo acima do interceptado.

Modificações Estáticas são construções que implementam o entrecorte estático em As-

pectJ7. Enquanto o entrecorte dinâmico modifica o comportamento de execução do programa, o

entrecorte estático altera a estrutura estática dos tipos — classe, interfaces e outros aspectos — e

seus comportamentos em tempo de compilação. Existem os seguintes tipos de entrecorte estático:

declarações inter-tipos, modificações da hierarquia de classes, e introdução de avisos e erros de

compilação.

As declarações inter-tipos permitem que atributos, construtores e métodos sejam adicionados

às classes básicas do programa. Na Figura2.14é mostrado um exemplo de declaração inter-tipo.

O exemplo adiciona na classeContas o atributosize e dois métodossetSize egetSize .

aspect PontoDisplay {
int Ponto.size = 2;
void Ponto.setSize( int psize) { size = psize; }
int Ponto.getSize() { return size; }

}

Figura 2.14: Exemplo de declarações inter-tipos.

A modificação na hierarquia das classes é feita por meio da declaração inter-tipodeclare

parents . Essa declaração permite alterar a hierarquia e indicar que alguma classe herda de outra

classe ou implementa certa interface. O formato geral de declaração de herança e de implementa-

ção de interface é apresentado na Figura2.15.

declare parents : [PadraoDeTipo] implements [ListaDeInterfaces];
declare parents : [PadraoDeTipo] extends [Classe ou ListaDeInterfaces];

Figura 2.15: Sintaxe da declaraçãodeclare paterns .

7A maior parte do texto sobre modificações estáticas foi baseada no livro deLaddad (2003)
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Com a introdução dos avisos e erros de compilação, pode-se implementar comportamen-

tos similares às diretivas #error e #warning de alguns pré-processadores C/C++. A declaração

declare error permite declarar um erro que interrompe a compilação e mostra uma mensa-

gem toda a vez que o compilador encontra um dado ponto de junção (capturado por um conjunto

de junção). A construçãodeclare warning funciona de maneira similar, porém a compilação

não pára e somente a mensagem é mostrada. Um exemplo comum de uso desses contrutores é

para impor regras de programação de modo a proibir chamadas a determinados métodos ou avi-

sar sobre tais chamadas, conforme mostrado na Figura2.16. A primeira construção faz com que

o AspectJ gere um erro de compilação se um ponto de junção capturado pelo conjunto de jun-

çãochamadaDeCodigoInseguro() for encontrado no código que está sendo compilado. Já

a segunda construção gera um aviso se um ponto de junção capturado pelo conjunto de junção

chamadaAOperacoesBloqueantes() for encontrado durante a compilação.

declare error : chamadaDeCodigoInseguro()
: "Este código de terceiro pode gerar muitas falhas";

declare warning : chamadaAOperacoesBloqueantes()
: "Por favor, assegure-se de que não esteja chamando esta operação de uma thread AWT";

Figura 2.16: Exemplo dedeclare error e dedeclare warning .

Aspectos são unidades modulares que implementam os interesses transversais. A declara-

ção de um aspecto é muito similar à declaração de uma classe em Java. Ela pode incluir declarações

de conjuntos de junção, declarações de adendos e todos os outros tipos de declarações permitidas

na declaração de uma classe, tais como declarações de atributos e métodos (Kiczales et al., 2001b).

Assim como classes, aspectos contêm privilégios de acesso, podem herdar de outras classes (ou de

aspectos abstratos) e implementar interfaces. Na Figura2.17é mostrado um exemplo de declara-

ção de um aspecto. O aspectoMoveTracking implementa o comportamento que informa por

meio do atributoflag se um elemento de figura se moveu recentemente.

Em AspectJ existem três tipos de instanciação de aspectos:Singleton , Per-object e

Per-control-flow . Nesta dissertação é tratado somente o primeiro tipo.Singleton é o

tipo padrão atribuído a todos os aspectos. Um aspecto deste tipo possui uma única instância a qual

é criada automaticamente quando o programa é executado e é usada durante toda a aplicação. É no

contexto dessa única instância que os adendos do aspecto são executados (Gradecki et al., 2003).

2.4 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os paradigmas de programação orientado a objetos e orien-

tado a aspectos. Foi discutido que o paradigma de programação OO possibilita a construção de

sistemas com uma arquitetura mais organizada na qual os interesses do sistema são implementados
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public aspect MoveTracking {

static boolean flag = false ;

static boolean testAndClear() {
boolean result = flag;
flag = false ;
return result;

}

pointcut moves():
call ( void FigureElement.incrXY( int , int ) ) ||
call ( void Line.setP1(Point) ) ||
call ( void Line.setP2(Point) ) ||
call ( void Point.setX( int ) ) ||
call ( void Point.setY( int ) );

after (): moves() { flag = true ; }

}

Figura 2.17: Exemplo de uma declaração de aspecto (adaptada deKiczales et al. (2001b)).

em módulos individuais (classes). Porém, certos interesses (interesses transversais), não se encai-

xam em módulos individuais e ficam espalhados por várias unidades do software. A programação

orientada a aspectos (POA) tenta resolver o problema de espalhamento e entrelaçamento de código

por meio de uma construção que implementa os interesses transversais em módulos separados (as-

pecto, na linguagem AspectJ). Contudo, a simples utilização da POA não evita que defeitos sejam

introduzidos e, deste modo, a atividade de teste de software continua sendo necessária. Além

disso, fez-se uma breve introdução a linguagem Java e a linguagem AspectJ, que é uma extensão

da linguagem Java criada para permitir a programação orientada a aspectos.





CAPÍTULO

3
Teste de Software OO e OA: Teste

Estrutural de Unidade e de Integração

3.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre a atividade de teste software,

dando enfoque ao teste estrutural de programas orientados a objetos e de programas orientados a

aspectos. Na Seção3.2 são descritos os fundamentos do teste de software. Na Seção3.3 é apre-

sentada uma abordagem de teste estrutural de integração para programas procedimentais que foi

utilizada como base para definir o critério baseado em fluxo de dados proposto nesta dissertação.

Na Seção3.4 é abordado o teste estrutural de programas OO e na Seção3.5 o teste estrutural de

programas OA. Na Seção3.6 é feita uma analise de ferramentas de teste para programas Java e

AspectJ. Por fim, na Seção3.7são apresentadas as considerações finais.

3.2 Fundamentos do Teste de Software

O processo de desenvolvimento de software envolve uma série de atividades nas quais, apesar

das técnicas, ferramentas e métodos empregados, erros no produto ainda podem ocorrer. Com o

objetivo de minimizar a ocorrência de erros e riscos associados, têm sido introduzidas ao longo de

todo o processo de desenvolvimento atividades agregadas sob o nome de Garantia de Qualidade

de Software, entre elas atividades de VV&T - Verificação, Validação e Teste (Maldonado, 1991;

Myers e Sandler, 2004). Verificação refere-se ao conjunto de atividades que garante que o software

33
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implementa corretamente uma função específica. Validação refere-se a um conjunto de atividades

que garante que o software construído corresponde aos requisitos (Pressman, 2001). Por fim, teste

refere-se a um conjunto de atividades cuja finalidade é encontrar defeitos no programa (Myers e

Sandler, 2004).

Existem alguns termos utilizados no contexto de teste de software que, de certo modo, parecem

ter o mesmo significado ou definição, por exemplo: erro, falha e defeito. Entretanto, a literatura

tradicional estabelece definições específicas para cada um deles. Umdefeito (fault) é definido

como sendo um passo, processo ou definição de dados incorretos. A ação humana que produz um

defeito é definida comoengano(mistake). A existência de um defeito pode produzir um estado

inconsistente ou inesperado durante uma execução do programa, o que caracteriza a ocorrência de

umerro (error). Tal erro pode fazer com que o resultado produzido pela execução seja diferente do

resultado esperado, ou seja, pode levar a umafalha (failure). Nesta dissertação procura-se manter

o significado desses termos.

A atividade de teste de software envolve basicamente quatro etapas: planejamento do teste,

projeto dos casos de teste, execução do teste e avaliação dos resultados do teste. Durante essas

etapas, cinco elementos são essenciais: o programa executável, a descrição do comportamento

esperado, a observação do comportamento do programa, a descrição do domínio funcional e um

método para determinar se o comportamento observado está de acordo com o esperado (Adrion et

al., 1982). Os primeiros testes planejados e executados geralmente concentram-se nas unidades,

individualmente. À medida que o teste progride, o próximo passo é tentar encontrar defeitos em

conjuntos integrados de unidades. Por fim, testa-se o sistema como um todo (Pressman, 2001).

Assim, pode-se dizer que a atividade de teste é realizada em três fases: teste de unidade, teste de

integração e teste de sistema.

O teste de unidadeconcentra esforços na menor unidade do software com o objetivo de iden-

tificar defeitos de lógica e de implementação em cada unidade, isoladamente (Pressman, 2001).

Segundo o padrão IEEE 610.12-1990 (IEEE, 1990), uma unidade refere-se à menor parte funcio-

nal de um programa que pode ser executada, como por exemplo, uma sub-rotina, um procedimento

ou um método. O teste de cada unidadeU requer a implementação de uma unidade especial de-

nominada pseudo-controladora (driver) e de uma ou mais unidade especiais denominadas pseudo-

controladas (stubs). A unidade pseudo-controladora é responsável por coordenar o teste deU , ler

os dados de teste fornecidos, repassar esses dados na forma de parâmetros paraU , coletar os re-

sultados relevantes produzidos porU e apresentá-los. Já a unidade pseudo-controlada simula, na

hora do teste, o comportamento de uma unidade chamada porU (Myers e Sandler, 2004).

O teste de integraçãoé uma atividade sistemática aplicada durante a integração da estrutura

do programa visando a descobrir defeitos associados às interfaces entre as unidades; o objetivo é,

a partir das unidades testadas na fase de teste de unidade, construir a estrutura de programa que foi

determinada pelo projeto (Pressman, 2001).

O teste de sistemaverifica a integração de todos os elementos que compõem o sistema e

o seu funcionamento com a finalidade de assegurar que o sistema e os demais elementos que
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o compõem (por exemplo, hardware e banco de dados) se combinam adequadamente e que a

função/desempenho global desejada é obtida. O teste de sistema consiste de uma série de testes de

diferentes tipos, tais como: testes de recuperação, teste de segurança, teste de estresse e teste de

desempenho (Pressman, 2001).

Um ponto crucial na atividade de teste, independentemente da fase, é o projeto e a avaliação

da qualidade de um determinado conjunto de casos de teste utilizado para testar um determinado

programaP . Um caso de teste consiste de um par ordenado(d, S(d)), no quald é um elemento de

um dado domínioD (d ∈ D) eS(d) é a respectiva saída esperada para uma dada função quandod

é utilizado como entrada. Uma verificação completa deP poderia ser obtida testandoP com um

conjunto de casos de testeT que inclui todos os elementos do domínio. Porém, isso é geralmente

impraticável, pois o conjunto de elementos do domínio pode ser infinito ou muito grande. Assim,

por questões de produtividade, torna-se necessária a escolha de um subconjunto de casos de teste

que tenham alta probabilidade de encontrar a maioria dos defeitos com um mínimo de tempo e de

esforço (Adrion et al., 1982; Maldonado e Barbosa, 2003).

Para selecionar e avaliar conjuntos de casos de teste é fundamental a utilização de critérios de

teste. Em geral, os critérios de teste são estabelecidos, basicamente, a partir de três técnicas: a

funcional, a estrutural e a baseada em defeitos. Atécnica funcional(ou teste caixa-preta) utiliza

a especificação de requisitos do programa para gerar casos de teste que serão empregados sem se

importar com detalhes de implementação; Atécnica estrutural (ou teste caixa-branca) gera os

casos de tese a partir do conhecimento das características e detalhes internos de implementação;

e, natécnica baseada em defeitosos caso de teste são provenientes do conhecimento de defeitos

típicos inseridos durante o processo de desenvolvimento do software. Essas técnicas de teste são

consideradas complementares e, dessa forma, devem ser utilizadas de forma que sejam exploradas

as vantagens de cada uma.

3.2.1 Técnica Funcional

A técnica funcional tem o objetivo de verificar se a funcionalidade do programa satisfaz os

requisitos dos usuários. Essa técnica é também denominada teste caixa-preta pelo fato de tratar o

software como uma caixa, cujo conteúdo é desconhecido e só é possível visualizar o lado externo.

Desse modo, o testador utiliza essencialmente a especificação funcional do programa para gerar os

casos de teste que serão empregados sem se importar com os detalhes de implementação (Beizer,

1990).

O teste funcional envolve duas etapas importantes: identificar as funções que o software deve

realizar e criar casos de teste capazes de checar se essas funções estão sendo realizadas pelo soft-

ware (Pressman, 2001). Assim, uma especificação bem elaborada e de acordo com os requisitos

do usuário é essencial para esse tipo de teste. Alguns exemplos de critérios de teste funcional são:

• Particionamento em Classes de Equivalência: consiste em particionar o domínio de en-

trada de um programa em um número finito de classes de equivalência de modo que o teste
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de um elemento representativo de uma classe seja equivalente ao teste de qualquer outro ele-

mento da mesma classe. Assim, se um caso de teste de uma classe detecta um erro, todos os

outros casos de teste da mesma classe irão detectar o mesmo erro. Equivalentemente, se um

caso de teste não detecta nenhum erro, espera-se também que nenhum outro caso de teste na

mesma classe o detecte (Myers e Sandler, 2004).

• Análise do Valor Limite : complementa o particionamento em classes de equivalência (Pres-

sman, 2001). Uma vez identificado um conjunto de partições, escolhem-se então os casos

de teste a partir de cada uma dessas partições. Este critério, em vez de selecionar qualquer

caso de teste de uma partição, escolhe casos de teste nos limites das partições e também

próximos ao ponto médio da partição, pois nesses pontos se concentra um grande número de

erros (Sommerville, 2001; Pressman, 2001).

• Grafo de Causa-Efeito: é um critério que oferece uma representação concisa das condições

lógicas e das ações correspondentes. Este critério estabelece requisitos de teste baseados nas

possíveis combinações das condições de entrada, análise que não é explorada pelos critérios

anteriores. O primeiro passo para gerar casos de teste é identificar as possíveis condições de

entrada (causas) e as possíveis ações (efeitos) do programa. Em seguida, é construído um

grafo relacionando as causas e efeitos identificados. Por fim, o grafo relacionando causas e

efeitos é convertido em uma tabela de decisão a partir da qual são gerados os casos de teste

(Maldonado e Barbosa, 2003).

3.2.2 Técnica Estrutural

A Técnica Estrutural, também chamada de teste caixa-branca, consiste em uma abordagem de

teste que baseia-se na estrutura do programa para gerar seus casos de teste. Em geral, a maioria dos

critérios dessa técnica utiliza uma representação de programa conhecida comoGrafo de Fluxo de

Controle (CFG) ou Grafo de Programa, que mostra o fluxo lógico do programa.

Um grafo de fluxo de controleG = (N, E, s) é um grafo dirigido que consiste de um conjunto

N de nós, um conjuntoE de arestas dirigidas e um nó de entradas. Os nós representam comandos

ou uma coleção de comandos seqüenciais (bloco de comandos, definido abaixo) e as linhas ou

arestas representam o fluxo de controle. O grafo de fluxo possui nós de entrada e nós de saída nos

quais a computação começa e termina, respectivamente. Os nós de entrada não possuem nenhuma

aresta de entrada, ou seja, não possuem antecessor. Por outro lado, os nós de saída não possuem

nenhuma aresta de saída, ou seja, não possuem nenhum sucessor (Zhu et al., 1997).

Um bloco de comandos(ou bloco de instruções) consiste em um conjunto de comandos de

um determinado programaP , de modo que, quando o primeiro comando do bloco é executado,

os outros comandos do mesmo bloco também são executados seqüencialmente de acordo com a

ordem estabelecida. Assim, todos os comandos de um bloco têm um único predecessor e um

único sucessor, com exceção do primeiro que não tem um predecessor e do último que não tem um
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sucessor. Além disso, o primeiro comando de um bloco é o único comando que pode ser executado

depois da execução do último comando do bloco anterior. Cada bloco corresponde a um nó e a

transferência de controle de um bloco para outro é representada por arestas dirigidas entre os nós

(Zhu et al., 1997; Rapps e Weyuker, 1982).

Um caminho é uma seqüência finita de nós(n1, n2, . . . , nk), k ≥ 2, tal que existe uma aresta

de ni parani+1 parai = 1, 2, . . . , k − 1. Um caminho completoé um caminho no qual o pri-

meiro nó é o nó de entrada e o último nó é o nó de saída do grafoG (Rapps e Weyuker, 1982).

Um caminho é umcaminho simplesse todos os nós que compõem esse caminho, exceto possi-

velmente o primeiro e o último, são distintos. Umcaminho livre-de-laçoque é um caminho em

que todos os nós são distintos, ou seja, nenhum nó aparece mais que uma vez. Um caminho é um

caminho livre-de-iteração-de-laçose ele não contém o mesmo nó mais que duas vezes (Linnen-

kugel e Müllerburg, 1990). No teste estrutural existem também os caminhos não executáveis. Um

caminho não executávelé um caminho do grafo de fluxo de controle impossível de ser coberto

para qualquer elemento do domínio de entrada. Isso acontece quando as condições lógicas que

deveriam ser satisfeitas para que a seqüência de nós do caminho fosse executada são contraditórias

(Howden, 1986).

Alguns exemplos de critérios de teste estrutural são:

Critérios Baseados em Fluxo de Controle utilizam informações do grafo de fluxo de con-

trole do programa para derivar os requisitos de teste. Os critérios mais conhecidos são:

• Todos-Nós: exige que a execução do programa passe, pelo menos uma vez, em cada nó do

grafo de fluxo de controle, ou seja, que cada comando do programa seja executado ao menos

uma vez;

• Todas-Arestas: requer que cada aresta do grafo, ou seja, cada desvio de fluxo de controle

do programa, seja exercitada pelo menos uma vez;

• Todos-Caminhos: requer que todos os caminhos possíveis do grafo de fluxo de controle

sejam executados.

Critérios Baseados em Fluxo de Dados utiliza informações do fluxo de dados do pro-

grama para derivar os requisitos de teste. Para isso é necessário adicionar ao grafo de fluxo de

controle informações a respeito do fluxo de dados, caracterizando oGrafo Def-Uso (Def-Use

Graph) definido porRapps e Weyuker (1982). Neste grafo são exploradas as interações que en-

volvem definições de variáveis e subseqüentes usos dessas variáveis. A definição de uma variável

ocorre toda vez que um valor é atribuído a ela. O uso de uma variável, por sua vez, pode ser de

dois tipos: quando a variável é usada em uma computação, diz-se que seu uso é computacional

(c-uso); quando a variável é usada em uma condição, seu uso é predicativo (p-uso). Outro conceito

importante é o pardef-uso, que se refere a um par de definição e subseqüente c-uso ou p-uso de
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uma variável. Umcaminho livre de definiçãocom relação a (c.r.a) uma variávelx do nói ao nó

j é um caminho(i, n1, . . . , nm, j) param ≥ 0, no qual não há definições dex nos nósn1, . . . , nm.

Para que as informações de definição e uso das variáveis sejam adicionadas ao grafo Def-Uso,

cada nói do grafo é associado aos conjuntos c-uso e def, e cada aresta(i, j) ao conjunto p-uso.

def(i) é um conjunto de variáveis definidas no nói; c-uso(i) é um conjunto de variáveis para

as quais existem c-usos em i;p-uso(i, j) é um conjunto de variáveis para as quais existem p-uso

na aresta(i, j). Definem-se ainda outros conjuntos necessários na construção do critério def-uso

(Rapps e Weyuker, 1982). Considere um nói e uma variávelx tal quex ∈ def(i). Assim:

• dcu(x, i) é o conjunto de todos os nósj tais quex ∈ c-uso(j) e para os quais existe um

caminho livre de definição (c.r.a)x dei a j (Rapps e Weyuker, 1982);

• dpu(x, i) é o conjunto de arestas(j, k) tais quex ∈ p-uso(j, k) e para as quais existe um

caminho livre de definição (c.r.a)x dei a (j, k) (Rapps e Weyuker, 1982);

SejaP um conjunto de caminhos completos para um grafo Def-Uso de um programa. Diz-se

que um nói está incluído emP seP contém um caminho(n1, . . . , nm) tal quei = nj para algum

j, 1 ≤ j ≤ m. Similarmente, uma aresta(i1, i2) está incluída emP seP contém um caminho

(n1, . . . , nm) tal quei1 = nj e i2 = nj+1 para algumj, 1 ≤ j ≤ m− 1. Um caminho(i1, . . . , ik)

está incluído emP seP contém um caminho(n1, . . . , nm) tal quei1 = nj, i2 = nj+1, . . . , ik =

nj+k−1 para algumj, 1 ≤ j ≤ m− k + 1 (Rapps e Weyuker, 1982).

Os critérios baseados em fluxo de dados são definidos a seguir. ConsidereG um grafo Def-Uso

eP um conjunto de caminhos completos deG.

• Todas-Definições: P satisfaz o critério Todas-Definições se para cada nói do grafo Def-

Uso e para cadax ∈ def(i), P inclui um caminho livre de definição (c.r.a)x de i a algum

elemento dedcu(x, i) oudpu(x, i) (Rapps e Weyuker, 1982).

• Todos-C-Usos: P satisfaz o critério Todos-C-Usos se para cada nói do grafo Def-Uso e

para cadax ∈ def(i), P inclui um caminho livre de definição (c.r.a)x dei a cada elemento

dedcu(x, i) (Rapps e Weyuker, 1982).

• Todos-P-Usos: P satisfaz o critério Todos-P-Usos se para cada nói do grafo Def-Uso e para

cadax ∈ def(i), P inclui um caminho livre de definição (c.r.a)x de i a cada elemento de

dpu(x, i) (Rapps e Weyuker, 1982).

• Todos-Usos: P satisfaz o critério Todos-Usos se para cada nói do grafo Def-Uso e para

cadax ∈ def(i), P inclui um caminho livre de definição (c.r.a)x de i a cada elemento de

dcu(x, i) e a cada elemento dedpu(x, i) (Rapps e Weyuker, 1982).

• Todos-C-Usos/Algum-P-Usos: P satisfaz o critério Todos-C-Usos/Algum-P-Usos se para

cada nói do grafo Def-Uso e para cadax ∈ def(i), P inclui um caminho livre de definição
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(c.r.a)x de i a cada elemento dedcu(x, i); sedcu(x, i) é vazio, entãoP deve incluir um

caminho livre de definição (c.r.a) x dei a alguma aresta emdpu(x, i) (Rapps e Weyuker,

1982).

• Todos-P-Usos/Algum-C-Usos: P satisfaz o critério Todos-P-Usos/Algum-C-Usos se para

cada nói do grafo Def-Uso e para cadax ∈ def(i), P inclui um caminho livre de definição

(c.r.a)x de i a cada elemento dedpu(x, i); sedpu(x, i) é vazio, entãoP deve incluir um

caminho livre de definição (c.r.a)x dei a algum nó emdcu(x, i) (Rapps e Weyuker, 1982).

• Todos-Caminhos-DU: P satisfaz o critério Todos-Caminhos-DU se para cada nói do grafo

Def-Uso e para cadax ∈ def(i), P inclui cada caminho livre-de-laço livre de definição

(c.r.a)x dei a cada elemento dedpu(x, i) e a cada elemento dedcu(x, i) (Rapps e Weyuker,

1982).

• Todos-Potenciais-Usos: P satisfaz o critério Todos-Potenciais-Usos se para cada nói do

grafo Def-Uso e para cadax ∈ def(i), P inclui um caminho livre de definição (c.r.a)x dei

a cada nó alcançávelj ou aresta(j, k) do grafo Def-Uso, pois emj ou (j, k) pode haver um

uso dex (Maldonado e Barbosa, 2003).

3.2.3 Técnica Baseada em Defeitos

A técnica de teste baseada em defeitos deriva os requisitos de teste a partir de informações

sobre os enganos mais freqüentes cometidos pelo programador ou projetista durante o processo

de desenvolvimento de software (DeMillo et al., 1987). Os critérios típicos do teste baseado em

defeitos são muito utilizados para medir a qualidade do conjunto de casos de teste de acordo com

sua habilidade ou efetividade para detectar defeitos (Zhu et al., 1997). Dentre eles pode-se citar:

• Semeadura de Defeitos: uma quantidade conhecida de defeitos é semeada artificialmente

no programa, ou seja, defeitos artificiais são introduzidos aleatoriamente no programa a ser

testado e de modo desconhecido para o testador. Em seguida, o programa é testado e os

defeitos naturais e artificiais descobertos são contabilizados separadamente. Usando estima-

tivas de probabilidade, o número de defeitos naturais ainda existentes no programa pode ser

calculado e é estatisticamente previsto com máxima probabilidade de serf/r, ondef é o

número de defeitos naturais encontrados no teste er a taxa do número de defeitos artificiais

encontrados do total de defeitos artificiais semeados (Budd, 1981; Zhu et al., 1997).

• Análise de Mutantes: utiliza um programaP e um conjunto de casos de testeT gerado.

O primeiro passo nesse critério é a construção de uma coleção de programas alternativos

(mutantes) que diferem ligeiramente do original. Cada mutante é executado sobre cada caso

de teste do conjuntoT . Essa execução termina quando um elemento deT revela queP e

o programa mutante produz diferentes respostas ou quandoT é consumido completamente.



40
3.3. UMA ABORDAGEM DE TESTE ESTRUTURAL DE INTEGRAÇÃO PARA

PROGRAMAS PROCEDIMENTAIS

No primeiro caso, diz-se que o mutante morreu e, no outro caso, diz-se que ainda está vivo

(DeMillo et al., 1987; Zhu et al., 1997).

3.3 Uma Abordagem de Teste Estrutural de Integração

para Programas Procedimentais

Uma abordagem interessante de teste estrutural de integração para programas procedimentais é

apresentada porLinnenkugel e Müllerburg (1990). Embora essa abordagem tenha como finalidade

o teste de programas implementados no paradigma de programação procedimental (que não é o

foco dessa dissertação), muitos dos termos e critérios nela definidos, principalmente os referentes

ao teste de interfaces entre os procedimentos, foram revisados e adaptados para a abordagem teste

estrutural de integração par-a-par de programas OO e OA proposta nesta dissertação. A seguir é

discutido um pouco sobre o trabalho das pesquisadoras cuja finalidade foi adaptar o conjunto de

critérios baseados em fluxo de controle e em fluxo de dados definidos para o teste de unidade e, a

partir dele, propor critérios similares para teste de integração.

Durante o teste de unidade o foco é testar uma única parte (ou módulo1) do programa, enquanto

que durante o teste de integração deve-se testar as relações e as interfaces entre as diversas partes

do programa. Na abordagem deLinnenkugel e Müllerburg (1990) um módulo representa um

procedimento, as relações entre os módulos são determinadas pelas sentenças de chamadas entre

eles e as interfaces são os dados usados tanto pelo módulo chamador quanto pelo módulo chamado.

Para testar as relações, pode-se utilizar critérios similares aos critérios de fluxo de controle, os

quais são baseados em um grafo de chamada (call graph), também denominado p-grafo (program

graph). Um p-grafo é um multigrafo dirigidoG com um distinto nós, chamado de nó raiz, tal

que todo nó em um grafo é alcançável a partir des por algum caminho. Como um p-grafo é um

multigrafo, pode haver muitas arestas entre dois nós quaisquer. Os nós neste grafo representam os

módulos e as arestas representam as sentenças de chamada. Uma seqüência de nós ou caminho

neste grafo representa seqüência de sentenças de chamadas descendentes. Assim, um programaP

pode ser representado na formaG(P ) = (N, E, s) em queN representa o conjunto de módulos

(nós), E o conjunto de sentenças de chamada (arestas) es o módulo principal (nó raiz). Um

exemplo de p-grafo é apresentado na Figura3.1. Suponha um programa com quatro módulos: um

móduloMain que chama os módulosA e B e um móduloSort que é chamado pelo móduloA e

pelo móduloB.

Em seu trabalho,Linnenkugel e Müllerburg (1990) adicionaram mais dois novos critérios aos

critérios de fluxo de controle previamente formado pelos critérios: todos-nós, todas-arestas e todos-

caminhos. Alguns termos usados na definição desses critérios são discutidos na Seção3.2.2:

1Observe queLinnenkugel e Müllerburg (1990) utilizam o termo módulo com uma concepção diferente da utilizada
nesta dissertação.
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Main

A B

Sort

Figura 3.1: Exemplo p-grafo (adaptado deVilela et al. (1999)).

• todos-caminhos-livres-de-iteração-de-laço, requer que todo caminho livre-de-iteração-de-

laço seja executado pelo menos uma vez.

• todos-caminhos-simples, requer que todo caminho simples seja executado pelo menos uma

vez.

Baseado nos critérios já existentes e nos dois novos critérios definidos, foram propostos os

seguintes critérios para testar as relações entre os módulos no teste de integração:

• todos-módulosrequer que todos os módulos sejam executados pelo menos uma vez, ou seja,

que todo nó do p-grafo seja coberto (todos-nós).

• todas-relaçõesrequer que a relação de chamada entre módulos seja executada pelo menos

uma vez, ou seja, que ao menos uma das arestas entre dois módulos seja coberta (todas-uma-

das-múltiplas-arestas)

• todas-múltiplas-relaçõesrequer que todas chamadas entre módulos sejam executadas ao

menos uma vez, ou seja, que todas as arestas de um p-grafo seja coberta (todas-arestas)

• todas-seqüência-de-chamadas-simplesrequer que todas seqüências de chamadas descen-

dentes sem repetição de chamadas sejam executadas ao menos uma vez, ou seja, que todo

caminho simples do p-grafo seja coberto (todos-caminhos-simples).

• todas-seqüência-de-chamadas-livre-de-iteração-de-laçorequer que todas seqüências de

chamadas descendentes sem repetição de laços sejam executadas ao menos uma vez, ou

seja, que todo caminho livre-de-iteração-de-laço do p-grafo seja coberto (todos-caminhos-

livre-de-iteração-de-laço).

• todas-seqüências-de-chamadasrequer que toda seqüência de chamadas descendentes seja

executada ao menos uma vez, ou seja, que todo caminho do p-grafo seja coberto (todos-

caminhos).

Entretanto, esses critérios não são suficientes para testar as interfaces entre os módulos, pois

eles não consideram o fluxo de dados através do programa. Para contornar isso,Linnenkugel e
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Müllerburg (1990) adaptaram os critérios de fluxo de dados definidos porRapps e Weyuker (1982).

Para obter as informações de fluxo de dados entre os módulos, são utilizados os grafos de fluxo de

dados (ou grafos def-uso) dos módulos.

A interface entre dois módulos é determinada pelos dados usados no módulo chamador e no

módulo chamado. Esses dados são denominados variáveis de comunicação e podem ser parâmetros

ou variáveis globais. Todas as outras variáveis que não influenciam diretamente a comunicação não

são consideradas no teste de integração. Na abordagem desenvolvida pelas pesquisadoras não são

considerados os parâmetros que são funções e as variáveis estruturadas. Somente as variáveis

simples são tratadas.

Para o teste de integração são considerados somente aqueles caminhos (ou relações def-uso)

que diretamente influenciam a comunicação entre os procedimentos, ou seja:

• para as variáveisx que são usadas como entrada, consideram-se os caminhos compostos

dos sub-caminhos a partir da última definição dex precedente à chamada até a chamada e

dos sub-caminhos a partir da entrada do procedimento chamado até o primeiro uso dex no

procedimento chamado.

• para as variáveisx que são usadas como saída, consideram-se os caminhos compostos dos

sub-caminhos a partir da última definição dex no procedimento chamado até a saída do

procedimento chamado e dos sub-caminhos a partir da chamada até o primeiro uso dex

depois da chamada.

Para definir os critérios para testar as interfaces entre os módulos foram estabelecidos alguns

termos e definições. Um programa consiste de módulosMn que são procedimentos eM0 que é o

programa principal. Nesta abordagem as funções não são consideradas. Para identificar as chama-

das usa-se a notação:Mihj que denota a h-ésima chamada do procedimentoMi no procedimento

Mj. O móduloMj é o módulo chamador e o móduloMi é o módulo chamado.

Para cada módulo foram definidos os seguintes conjuntos:

• FP -IN(Mi) é o conjunto de parâmetros formais do móduloMi que são usados como en-

trada.

• FP -OUT (Mi) é o conjunto de parâmetros formais do móduloMi que são usados como

saída.

• GLO-IN(Mi) é o conjunto de variáveis globais que são usadas no móduloMi.

• GLO-OUT (Mi) é o conjunto de variáveis globais que são definidas no móduloMi.

Para cada chamada do móduloMi no móduloMj foram definidos os seguintes conjuntos:

• AP -IN(Mihj) é o conjunto de parâmetros reais que são usados como entrada.
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• AP -OUT (Mihj) é o conjunto de parâmetros reais que são usados como saída.

Para descrever as relações entre parâmetros reais e formais foram utilizados dois mapeamentos

que são ambos bijetivos. O mapeamentoIihj relaciona cada parâmetro real de entrada da chamada

Mihj com o correspondente parâmetro formal do procedimento chamadoMi e cada variável global,

usada como entrada, com ela mesma.

• Iihj: AP -IN(Mihj) ∪GLO-IN(Mi) → FP -IN(Mi) ∪GLO-IN(Mi), com

– Ijh/AP−IN : AP -IN(Mihj) → FP -IN(Mi)

– Ijh/GLO−IN : GLO-IN(Mi) → GLO-IN(Mi)

O mapeamentoOjh
relaciona cada parâmetro real de saída da chamadaMihj com o correspon-

dente parâmetro formal do procedimento chamadoMi e cada variável global, usada como saída,

com ela mesma.

• Ojh
: AP -OUT (Mihj) ∪GLO-OUT (Mi) → FP -OUT (Mi) ∪GLO-OUT (Mi), com

– Ojh/AP−OUT : AP -OUT (Mihj) → FP -OUT (Mi)

– Ojh/GLO−OUT : GLO-OUT (Mi) → GLO-OUT (Mi)

Baseado nestas definições e nos grafos de fluxo de dados dos módulos, alguns conjuntos são

definidos. Considere:x uma variável;def(x) a definição ou alteração dex; c-uso(x) o uso

computacional dex; p-uso(x) o uso predicativo dex. Assim, para cada móduloMi foram definidos

os seguintes conjuntos:

• C-USE-FP -IN(Mi, x) é o conjunto de nósnk com umc-uso(x) e um caminho livre de

definição com relação ax a partir do nó de entrada deMi até o nónk.

• P -USE-FP -IN(Mi, x) é o conjunto de arestas(nk, nl) com ump-uso(x) e um caminho

livre de definição com relação ax a partir do nó de entrada deMi até a aresta(nk, nl).

• DEF -FP -OUT (Mi, x) é o conjunto de nósnk com umdef(x) e um caminho livre de

definição com relação ax a partir do nónk até o nó de saída.

Para cada chamadaMihj foram definidos os seguintes conjuntos:

• DEF -PRE(Mihj, x) é um conjunto de nósnk com umdef(x) e um caminho livre de

definição com relação ax a partir denk até o nó de chamada ex ∈ AP -IN(Mihj) ou

x ∈ GLO-IN(Mi).

• C-USE-POST (Mihj, x) é um conjunto de nósnk com umc-uso(x) e um caminho livre

de definição com relação ax a partir do nó de chamada aténk e x ∈ AP -OUT (Mihj) ou

x ∈ GLO-OUT (Mi).
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• P -USE-POST (Mihj, x) é um conjunto de arestas(nk, nl) com ump-uso(x) e um cami-

nho livre de definição com relação ax a partir do nó de chamada até(nk, nl) e x ∈ AP -

OUT (Mihj) oux ∈ GLO-OUT (Mi).

A partir dessas definições e termos foram definidos os critérios para testar as interfaces entre

os módulos no teste de integração, que são:INT-todas-definições, INT-todos-c-usos/algum-p-

usos, INT-todos-p-usos/algum-c-usos, INT-todos-caminhos-due INT-todos-usos. Esses crité-

rios foram adaptados, respectivamente, dos critérios todas-definições, todos-c-usos/algum-p-usos,

todos-p-usos/algum-c-usos, todos-caminhos-du e todos-usos (discutidos na Seção3.2). Segundo

Linnenkugel e Müllerburg (1990) os critérios todos-p-usos e todos-c-usos não foram adaptados,

pois eles não testam a comunicação entre dois módulos caso não haja um p-uso ou c-uso, respec-

tivamente. Nessa dissertação só é apresentado a definição completa do critério INT-todos-usos a

qual é apresentada a seguir. ConsidereΦ um conjunto de chamadasMihj.

• INT-todos-usosrequer para todas chamadas a execução de um caminho livre de definição

com relação a cada variável de comunicação a partir de cada definição relevante até todo

c-uso e todo p-uso, ou seja, para cadaMihj ∈ Φ

– para cadax ∈ AP -IN(Mihj) e cadax ∈ GLO-IN(Mi) um caminho livre de de-

finição a partir de cadank ∈ DEF -PRE(Mihj, x) até cada nónl ∈ C-USE-FP -

IN(Mi, Iihj(x)) e até cada aresta(nl, nm) ∈ P -USE-FP -IN(Mi, Iihj(x)) deve ser

executado.

– para cadax ∈ AP -OUT (Mihj) e cadax ∈ GLO-OUT (Mi) um caminho livre de

definição a partir de cadank ∈ DEF -FP -OUT (Mi, Ojh
(x)) até cada nónl ∈ C-

USE-POST (Mihj, x) e até cada aresta(nl, nm) ∈ P -USE-POST (Mihj, x) deve ser

executado.

Para construir os caminhos def-uso,Linnenkugel e Müllerburg (1990) utilizam a Tabela3.1

(definida porRapps e Weyuker (1982)). A tabela contém entradas para cada variávelx (act-in ou

act-out) e cada nó comdef(x) (Mj-node-def ouMi-node-def ) e lista todos os nós comc-uso(x)

(Mi-DCU ouMj-DCU ) e todas as arestas comp-uso(x) (Mi-DPU ouMj-DPU ) para os quais

existe um caminho livre de definição com relação ax a partir do nó de comdef(x). O conjunto de

nós comc-usos é chamadoDCU e o conjunto de arestas comp-usos é denominadoDPU .

Tabela 3.1:Tabela de caminhos def-uso (adaptada deLinnenkugel e Müllerburg (1990)).
Variável Nó de Definição DCU DPU

act-in Mj-node-def Mi-DCU Mi-DPU
... ... ... ...

act-out Mi-node-def Mj-DCU Mj-DPU
... ... ... ...
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3.4 Teste Estrutural de Programas Orientados a Objetos

A maioria das abordagens de teste estrutural de programas orientados a objetos foram adap-

tadas de abordagens anteriormente propostas para o paradigma procedimental. Entretanto, o pa-

radigma OO apresenta novos desafios para o teste de software. Um programa OO é composto de

classes e de objetos, características não encontradas no paradigma procedimental. Além disso, são

necessárias abordagens especiais para lidar com herança, polimorfismo e acoplamento dinâmico

(dynamic binding). A partir daí, algumas abordagens de teste estrutural foram propostas.

Uma das primeiras abordagens de teste estrutural de programas OO foi apresentada porHarrold

e Rothermel (1994). Essa abordagem apóia o teste estrutural baseado em fluxo de dados para

todos os tipos de interações de fluxo em uma classe. Ela considera quatro níveis de teste:intra-

método, inter-método, intra-classee inter-classe. Muitas das abordagens para teste estrutural

OO baseiam-se nesses níveis de teste. Em seu trabalhoHarrold e Rothermel (1994) consideram a

classe como a menor unidade a ser testada no teste de unidade de um programa OO. Autores como

Perry e Kaiser (1990) e Binder (1999) seguem a mesma linha deHarrold e Rothermel (1994).

Entretanto, outros autores comodos Santos Domingues (2001) e Vincenzi (2004) consideram os

métodos como sendo a menor unidade a ser testada. Na Tabela3.2são sintetizados os tipos de teste

de software OO que podem ser aplicados em cada uma das fases de teste considerando o método

ou a classe como sendo a menor unidade.

Tabela 3.2:Relação entre as fases de teste e o teste de programas OO (adaptada dedos
Santos Domingues (2001)).

Menor Unidade: Método

Fase Teste de Software Orientado a Objetos
Unidade Intra-método

Integração Inter-método, Intra-classe e Inter-classe
Sistema Toda a aplicação

Menor Unidade: Classe

Fase Teste de Software Orientado a Objetos
Unidade Intra-método, Inter-método e Intra-classe

Integração Inter-classe
Sistema Toda a aplicação

Harrold e Rothermel (1994) definiram o grafo de chamadas de classe (class call graph) para

representar a estrutura de chamadas de métodos dentro de uma classe e também as chamadas que

podem ser feitas de fora da classe. Nesse grafo os nós representam os métodos e as arestas repre-

sentam chamadas entre os métodos. A implementação parcial em C++ da classeSymbolTable

mostrada na Figura3.2será utilizada durante toda esta seção para explicar a abordagem dos pesqui-

sadores. O grafo de chamadas para esta classe é apresentado na Figura3.3. As linhas pontilhadas
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representam chamadas externas (provenientes de métodos de outras classes) a métodos públicos

da classeSymbolTable .

01 // symboltable.h: definition
02 #include "symbol.h"
03
04 class SymbolTable {
05 private :
06 TableEntry *table;
07 int numentries, tablemax;
08 int *Lookup( char *);
09 public :
10 SymbolTable( int n) {
11 tablemax = n;
12 numentries = 0;
13 table = new TableEntry[tablemax]; };
14 SymbolTable() { delete table; };
15 int AddtoTable( char *symbol, char *syminfo);
16 int GetfromTable( char *symbol, char *syminfo);
17 };
18
19 // symboltable.c: implementation
20 #include "symboltable.h"
21
22 int SymbolTable::Lookup( char *key, int index) {
23 int saveindex;
24 int Hash( char *);
25 saveindex = index = Hash(key);
26 while (strcmp(GetSymbol(index),key) != 0) {
27 index++;
28 if (index == tablemax) /* wrap around */
29 index = 0;
30 if (GetSymbol(index)==0 || index==saveindex)
31 return NOTFOUND;
32 }
33 return FOUND;
34 }
35

36 int SymbolTable::AddtoTable( char *symbol,
char *syminfo) {

37 int index;
38 if (numentries < tablemax) {
39 if (Lookup(symbol,index) == FOUND)
40 return NOTOK;
41 AddSymbol(symbol,index);
42 AddInfo(syminfo,index);
43 numentries++;
44 return OX;
45 }
46 return NOTOK;
47 }
48
49 int SymbolTable::GetfromTable( char *symbol,

char **syminfo) {
50 int index;
51 if (Lookup(symbol,index) == NOTFOUND)
52 return NOTOK;
53 *syminfo = GetInfo(index);
54 return OK;
55 }
56
69 void SymbolTable::AddInfo(syminfo,index)
70 ...
73 strcpy(table[index].syminfo,syminfo);
75 }
76
77 char *SymbolTable::GetInfo(index)
78 ...
82 return table[index].syminfo;
83 }

Figura 3.2: Implementação parcial da classeSymbolTable (adaptado deHarrold e Rothermel
(1994)).

SymbolTable AddtoTable GetfromTable ~SymbolTable

AddtoSymbol

Hash

GetSymbolAddInfo

Class SymbolTable

Lookup GetInfo

Figura 3.3: Grafo de chamadas de classe para a classeSymbolTable (adaptado deHarrold e
Rothermel (1994)).

A seguir são discutidas algumas abordagens de teste estrutural de unidade e de integração para

programas OO. Toma-se como base a abordagem deHarrold e Rothermel (1994), porém conside-

rando o método como sendo a menor unidade de teste. Assim, o teste intra-método (discutido na
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Seção3.4.1) é considerado um teste de unidade OO, e os testes inter-método, intra-classe e inter-

classe (discutidos na Seção3.4.2) são considerados testes de integração OO. Nas seções a seguir

são também descritas abordagens de teste estrutural OO propostas por outros pesquisadores.

3.4.1 Teste Estrutural de Unidade

A primeira abordagem de teste estrutural de unidade para programas OO proposta é o teste

intra-método (Harrold e Rothermel, 1994) cuja finalidade é testar cada método individualmente.

Para ilustrar o teste intra-método, considere o código-fonte da Figura3.2. Neste exemplo, o teste

intra-método é realizado em cada um dos dez métodos da classeSymbolTable , separadamente.

Para avaliar relações de fluxo de dados intra-método em programas OO,Harrold e Rothermel

(1994) utilizam o par definição-uso(d, u). Considerando uma classeC, uma sentençad que define

uma variável e uma sentençau que contém um uso da variável, define-se:

• Par Def-Uso Intra-Método: SejaM um método deC. Sed e u estão emM e existe um

programaP que chamaM , tal que(d, u) é um par def-uso exercitado durante uma simples

invocação deM , então(d, u) é um par def-uso intra-método.

Analisando o código-fonte da Figura3.2, um exemplo de par def-uso intra-método ocorre no

métodoLookup com relação a variávelindex que é definida na linha 27 e usada na linha 28.

Para derivar os pares def-uso intra-método,Harrold e Rothermel (1994) propõem a utilização

do algoritmo de Pande, Landi e Ryder (PLR) (Pande e Ryder, 1994), concebido para derivar pares

def-uso intra e interprocedimentais para a linguagem C.

Uma abordagem de teste de fluxo de controle e de dados intra-método é apresentada porVin-

cenzi (2004). O pesquisador considera o método como a menor unidade do programa. Em seu

trabalho,Vincenzi (2004) utiliza o grafo Def-Uso (DU) para representar o fluxo de controle e o

fluxo de dados intra-método tanto durante a execução normal do programa quanto na presença

de exceções. Além disso, com base no grafoDU , o pesquisador revisou os critérios baseados em

fluxo de controle e em fluxo de dados e definiu alguns critérios para serem aplicados em programas

OO. A seguir é discutido um pouco sobre o trabalho deVincenzi (2004).

De acordo com a abordagem adotada pelo pesquisador, antes de se construir o grafoDU ,

constrói-se o que é chamado de Grafo de Fluxo de Dados de Instrução (Data-Flow Instruction

Graph— IG) de cada método. Informalmente, umIG é um grafo no qual cada nó contém uma

única instrução de bytecode e as arestas conectam instruções que podem ser executadas em seqüên-

cia.

Para lidar com o mecanismo de tratamento de exceção de Java, o pesquisador optou por utili-

zar dois tipos diferentes de arestas na construção doIG: arestas regulares (regular edges) repre-

sentando o fluxo de controle “normal”, ou seja, quando nenhuma exceção é lançada (thrown); e

arestas de exceção (exception edges), representando o desvio de fluxo de controle quando ocorre
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uma exceção. Formalmente, o grafoIG de um métodom é definido como um grafo dirigido

IG(m) = (NI, EI, si, T I) no qual:

• NI representa o conjunto não vazio de nós de um grafoIG: NI = {ni|ni corresponde a uma

instrução de bytecodei, para toda instrução de bytecode alcançáveli dem}.

• si ∈ NI é o nó de entrada, ou seja, ele corresponde ao nó que contém a primeira instrução

do métodom.

• TI ⊆ NI é o conjunto de nós de saída.

• EI = EIr ∪ EIe é o conjunto completo de arestas deIG, no qual:

– EIr eEIe correspondem a dois subconjuntos disjuntos de arestas regulares e de exce-

ção, respectivamente;

∗ EIe é o conjunto de arestas de exceção definido comoEIe = {(ni, nj) | a instrução

deni está no escopo de um tratador de exceção que inicia na instrução denj}.

∗ EIr é o conjunto de arestas regulares definido comoEIr = {(ni, nj) | a instrução

emnj pode ser executada imediatamente após a instrução emni e(ni, nj) /∈ EIe}.

Uma vez queIG, representando o fluxo de controle de determinado método, tenha sido compu-

tado é necessário inserir nele informações de fluxo de dados. Para issoVincenzi (2004) definiu um

modelo de fluxo de dados que indica quais instruções de bytecode são responsáveis pela definição

e uso de variáveis e como variáveis de referência e vetores (arrays) devem ser considerados. A Ta-

bela3.3ilustra as 11 classes de instruções que foram definidas para auxiliar a definição do modelo

de fluxo de dados. Além disso, foram feitas algumas suposições para identificação de definições e

usos de variáveis agregadas, atributos de instância, atributos estáticos e variáveis usadas em uma

chamada de método (parâmetros ou argumentos).

Baseado nas suposições para identificação de definições e usos de variáveis e nas diferentes

classes de instruções de bytecode, o grafoIG de um dado método é percorrido e a cada nó do

grafo é associado um conjuntodef(i) que representa o conjunto de variáveis definidas naquele nó

e um conjuntouso(i) que representa o conjunto de variáveis usadas naquele nó.

IG oferece uma maneira prática de percorrer o conjunto de instruções de uma dada unidade,

identificando definições e usos de variáveis. Entretanto, o número de nós e arestas envolvidos

nesse tipo de grafo pode ser muito grande. Dessa maneira, constrói-se o grafo Def-Uso (DU)

baseando-se no conceito de bloco de instruções (discutido na Seção3.2.2).

O grafoDU representa o modelo base que é utilizado para se derivar requisitos de teste de fluxo

de controle e de dados intra-método. Um grafoDU de um dado métodom é definido como um

grafo dirigidoDU(m) = (N, E, s, T ) no qual cada nón ∈ N representa um bloco de instruções:
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Tabela 3.3:Diferentes classes de instruções de bytecode (Vincenzi, 2004).

Classe Instrução de Bytecode Implicações no Fluxo de Dados

0 athrow, goto, goto_w, if_acmpeq, if_acmpne,
if_icmpeq, if_icmpge, if_icmpgt, if_icmple, if_icmplt ,
if_icmpne, ifeq, ifge, ifgt , ifle, iflt , ifne, ifnonnull , ifnull ,
lookupswitch, tableswitch, areturn , dreturn , freturn ,
ireturn , lreturn , return , ret, monitorenter, monitore-
xit , pop, pop2, breakpoint, impdep1, impdep2, nop,
checkcast, wide, swap

Essas instruções não têm implicações no fluxo de dados da
unidade.

1 invokeinterface, invokespecial, invokestatic, invokevir-
tual, jsr , jsr_w, dadd, ddiv, dmul, dneg, drem, dsub,
fadd, fdiv , fmul , fneg, frem, fsub, iadd, iand, idiv , imul ,
ineg, ior , irem, ishl, ishr, isub, iushr, ixor , ladd, land,
ldiv , lmul , lneg, lor , lrem, lshl, lshr, lsub, lushr, lxor ,
arraylength, instanceof, aconst_null, bipush, dconst,
fconst, iconst, lconst, sipush, ldc, ldc_w, ldc2_w, d2f,
d2i, d2l, f2d, f2i, f2l, i2b, i2c, i2d, i2f, i2l, i2s, l2d, l2f, l2i,
new, multianewarray , anewarray, newarray, dcmpg,
dcmpl, fcmpg, fcmpl, lcmp

Essas instruções não têm implicações no fluxo de dados da
unidade. Além disso, elas deixam no topo da pilha de exe-
cução um elemento desconhecido. Acessos a tal elemento
não irão caracterizar definição ou uso de nenhuma variável.
Por exemplo, a instruçãonew empilha a referência a um
novo objeto no topo da pilha de execução e qualquer uso
futuro de tal referência, tal como o acesso de um de seus
atributos, não é considerado um uso ou definição desse ob-
jeto.

2 aaload, baload, caload, daload, faload, iaload, laload,
saload

Carregam no topo da pilha de execução um elemento de um
vetor caracterizando um uso do vetor.

3 aastore, bastore, castore, dastore, fastore, iastore, las-
tore, sastore

Armazenam o valor do topo da pilha de execução em um
elemento do vetor caracterizando uma definição do vetor.

4 putfield Armazena o valor do topo da pilha de execução em um atri-
buto de instância caracterizando a definição desse atributo.

5 putstatic Armazena o valor do topo da pilha de execução em um
atributo de classe caracterizando a definição desse atributo.

6 dup, dup2, dup_x1, dup_x2, dup2_x1, dup2_x2 Essas instruções duplicam o valor do topo da pilha de exe-
cução e não têm implicações no fluxo de dados da unidade.

7 aload, dload, fload, iload, lload Carregam no topo da pilha de execução o valor armaze-
nado em uma variável local caracterizando um uso de tal
variável.

8 astore, dstore, fstore, istore, lstore Armazenam o valor do topo da pilha de execução em uma
variável local caracterizando uma definição de tal variável.

9 getfield Carrega no topo da pilha de execução o valor armazenado
em um atributo de instância caracterizando um uso de tal
atributo.

10 getstatic Carrega no topo da pilha de execução o valor armazenado
em um atributo de classe caracterizando um uso de tal atri-
buto.

11 iinc Incrementa o valor armazenado em uma dada variável local
caracterizando um uso e uma definição dessa variável.

• N representa o conjunto de nós de um grafoDU : N = {n|n corresponde a um bloco de ins-

truções de bytecode dem}, ou seja,N é um conjunto não vazio de nós, representando todos

os blocos de instruções de bytecode dem; In é a n-upla ordenada de instruções agrupadas

no nón;

• s ∈ N é o nó de entrada dem;

• T ⊆ N é o conjunto (possivelmente vazio) de nós de saída;

• E = Er ∪ Ee é o conjunto completo de arestas deDU . SejaIG(m) = (NI, EI, si, T I),

tem-se:

– Ee é o conjunto de arestas de exceção definido comoEe = {(ni, nj) | existe emIG(m)

uma aresta de exceção do último elemento deIni
para o primeiro elemento deInj

};
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– Er é o conjunto de arestas regulares definido comoEr = {(ni, nj) | existe emIG(m)

uma aresta regular do último elemento deIni
para o primeiro elemento deInj

};

Vincenzi (2004) também definiu alguns critérios de teste baseados em fluxo de controle e em

fluxo de dados para serem aplicados no contexto de programas OO. Considerando o teste de fluxo

de controle, o pesquisador utilizou dois critérios de teste: todos-nós (all-nodes) e todas-arestas (all-

edges) (Myers e Sandler, 2004). Tais critérios foram revisados no contexto do teste de programas

OO considerando os aspectos relacionados ao tratamento de exceção.

Antes da definição dos critérios, alguns conceitos precisam ser discutidos.Vincenzi (2004)

dividiu os requisitos de teste em dois conjuntos disjuntos: um contendo todos os requisitos que

podem ser cobertos durante a execução normal de um programa – denominado independente de

exceção – e outro contendo apenas os requisitos que necessitam do lançamento de uma exceção

para serem cobertos – denominado dependente de exceção. A partir daí foram definidos os seguin-

tes conceitos:

• Nós predicativos: O conjunto de nós predicativos é o conjunto de todos os nós do grafoDU
que contêm mais de uma aresta regular de saída.

• Caminhos livres de exceção: O conjunto de caminhos livres de exceção é o conjuntoπ|∀(ni

, nj)∈ π ⇒ (ni, nj) alcançável por um caminho que não contém nenhuma aresta de exceção.

• Nós dependentes e independentes de exceção: O conjunto de nós dependentes de exceção é

definido comoNed = {n ∈ N |@ um caminho livre de exceçãoπ tal quen ∈ π}. O conjunto

de nós independentes de exceção é o conjunto definido comoNei = N −Ned.

• Arestas dependentes e independentes de exceção: As arestas dependentes de exceção for-

mam o conjuntoEed = {e ∈ E|@ um caminho livre de exceçãoπ tal quee ∈ π}. As arestas

independentes de exceção formam o conjuntoEei = E − Eed.

SejaT um conjunto de casos de teste para um programaP (sendo queDU é o grafo de fluxo

de controle/dados deP ), e sejaΠ o conjunto de caminhos exercitados porT . Diz-se que um nói

está incluído emΠ seΠ contém um caminho(n1,. . ., nm) tal quei = nj para algumj, 1 ≤ j ≤ m.

Similarmente, uma aresta(i1, i2) é incluída emΠ seΠ contém um caminho(n1,. . ., nm) tal que

i1 = nj e i2 = nj+1 para algumj, 1 ≤ j ≤ m− 1. A seguir são definidos os critérios de fluxo de

controle:

• todos-nós(Todos-Nós):Π satisfaz o critério todos-nós se cada nón ∈ N de um grafoDU
está incluído emΠ. Em outras palavras, este critério requer que cada nó de um grafoDU
seja exercitado ao menos uma vez por algum caso de teste deT .

Para utilizar as considerações de tratamento de exceção que foram feitas, Vincenzi (2004)

particionou o critério Todos-Nós em dois conjuntos disjuntos de elementos:
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– todos-nós-independentes-de-exceção(Todos-Nósei): Π satisfaz o critério todos-nós-

independentes-de-exceção se cada nónei ∈ Nei está incluído emΠ. Em outras pala-

vras, este critério requer que cada nó de um grafoDU que é alcançável por meio de

pelo menos um caminho livre de exceção seja executado ao menos uma vez por algum

caso de teste deT .

– todos-nós-dependentes-de-exceção(Todos-Nósed): Π satisfaz o critério todos-nós-

dependentes-de-exceção se cada nóned ∈ Ned está incluído emΠ. Em outras palavras,

este critério requer que cada nó de um grafoDU que não é alcançável por meio de um

caminho livre de exceção seja executado ao menos uma vez por algum caso de teste de

T .

• todas-arestas(Todas-Arestas):Π satisfaz o critério todas-arestas se cada arestae ∈ E de

um grafoDU está incluída emΠ. Em outras palavras, este critério requer que cada aresta de

um grafoDU seja exercitada ao menos uma vez por algum caso de teste deT .

Para utilizar as considerações de tratamento de exceção que foram feitas, Vincenzi (2004)

particionou o critério Todos-Arestas em dois conjuntos disjuntos de elementos:

– todas-arestas-independentes-de-exceção(Todas-Arestasei): Π satisfaz o critério to-

das-arestas-independentes-de-exceção se cada arestaeei ∈ Eei está incluída emΠ. Em

outras palavras, este critério requer que cada aresta de um grafoDU alcançável a partir

de um caminho livre de exceção seja executada ao menos uma vez por algum caso de

teste deT .

– todas-arestas-dependentes-de-exceção(Todas-Arestased): Π satisfaz o critério todas-

arestas-dependentes-de-exceção se cada arestaeed ∈ Eed está incluída emΠ. Em outras

palavras, este critério requer que cada aresta de um grafoDU não alcançável a partir

de um caminho livre de exceção seja executada ao menos uma vez por algum caso de

teste deT .

Em relação aos critérios de fluxo de dados,Vincenzi (2004) utilizou o critério todos-usos (all-

uses) (Rapps e Weyuker, 1982) e o critério todos-potenciais-usos (all-potential-uses) (Maldonado

e Barbosa, 2003). Tais critérios foram revisados no contexto do teste de programas OO conside-

rando os aspectos relacionados ao tratamento de exceção discutidos anteriormente. A revisão para

programas OO do critério todos-potenciais-usos não é discutida neste texto.

Antes da definição dos critérios de fluxo de dados, alguns conceitos precisam ser definidos:

• Os conjuntos def, c-uso, p-uso, dcu e dpu: para um nói e uma variávelx do grafoDU , são

definidos:

def(i) = {variáveis definidas no nói}
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c-uso(i)=

variáveis com uso global emi sei é computacional

∅ caso contrário

p-uso(i)=

variáveis com uso local ou global emi sei é predicativo

∅ caso contrário
dcu(x, i) = { nós j de um grafoDU tal quex ∈ c-uso(j) e existe um caminho livre de

definição parax dei a j}

dpu(x, i) = { arestas(j, k) de um grafoDU tal quex ∈ p-uso(j) e existe um caminho livre

de definição parax dei à aresta(j, k)}

• Pares def-c-uso e def-p-uso: Um par def-c-uso é uma tripla(i, j, x) ondei é um nó que

contém uma definição dex e j ∈ dcu(x, i). Um par def-p-uso é uma tripla(i, (j, k), x) onde

i é um nó que contém uma definição dex e (j, k) ∈ dpu(x,i). Um par def-uso é um par

def-c-uso ou def-p-uso.

• Os conjuntos dcued, dcuei, dpued, dpuei: Os conjuntos de pares foram particionados, con-

siderando a existência ou não existência de caminhos livres de definição que também são

livres de exceção. Assim dcued(x, i) ={nós j de um grafoDU tal quex ∈ c-uso(j) e não

existe nenhum caminho livre de definição com relação ax que também é um caminho livre

de exceção dei a j}. O dcuei(x, i) = dcu(x, i)− dcued(x, i). O mesmo é feito com relação

aos p-usos: o dpued(x, i) ={arestas(j, k) de um grafoDU tal quex ∈ p-uso(j) e não existe

nenhum caminho livre de definição com relação ax que também é um caminho livre de

exceção dei a (j, k)}. O dpuei(x, i) = dpu(x, i)− dpued(x, i).

A seguir são definidos os critérios de fluxo de dados:

• todos-usos(Todos-Usos):Π satisfaz o critério todos-usos se para todo nói ∈ N e para

todo x ∈ def(i), Π inclui um caminho livre de definição com relação ax do nó i para

todos os elementos dedcu(x, i) e para todos os elementos dedpu(x, i). Em outras pala-

vras, esse critério requer que todo pardef -c-uso(i, j, x)|j ∈ dcu(x, i) e todo pardef -p-

uso(i, (j, k), x)|(j, k) ∈ dpu(x, i) seja exercitado ao menos uma vez para algum caso de

teste deT .

Seguindo a mesma idéia que foi aplicada aos critérios Todos-Nós e Todas-Arestas, os requi-

sitos de teste do critério Todos-Usos foram particionados em dois conjuntos disjuntos, como

definido nos seguintes critérios:

– todos-usos-independentes-de-exceção(Todos-Usosei): Π satisfaz o critério todos-

usos-independentes-de-exceção se para todo nói ∈ N e para todox ∈ def(i), Π

inclui um caminho livre de definição com relação ax do nói para todos os elementos

dedcuei(x, i) e para todos os elementos dedpuei(x, i). Em outras palavras, esse critério

requer que todo pardef -c-uso independente de exceção(i, j, x)|j ∈ dcu(x, i) e todo
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pardef -p-uso independente de exceção(i, (j, k), x)|(j, k) ∈ dpu(x, i) seja exercitado

ao menos uma vez para algum caso de teste deT .

– todos-usos-dependentes-de-exceção(Todos-Usosed): Π satisfaz o critério todos-usos-

dependentes-de-exceção se para todo nói ∈ N e para todox ∈ def(i), Π inclui

um caminho livre de definição com relação ax do nó i para todos os elementos de

dcued(x, i) e para todos os elementos dedpued(x, i). Em outras palavras, esse critério

requer que todo pardef -c-uso dependente de exceção(i, j, x)|j ∈ dcu(x, i) e todo

par def -p-uso dependente de exceção(i, (j, k), x)|(j, k) ∈ dpu(x, i) seja exercitado

ao menos uma vez para algum caso de teste deT .

3.4.2 Teste Estrutural de Integração

Harrold e Rothermel (1994) propuseram a primeira abordagem de teste estrutural de integração

para programas OO. Essa abordagem considera os testes: inter-método, intra-classe e inter-classe.

No teste Inter-Método, os métodos são testados em conjunto com outros métodos da mesma classe.

O teste Intra-Classe tem como finalidade testar a interação entre métodos públicos declarados em

uma mesma classe quando chamados em diferentes seqüências. Por fim, teste Inter-Classe é res-

ponsável por testar a interação entre métodos públicos declarados em classes distintas quando

chamados em diferentes seqüências. Para facilitar a apresentação da abordagem, serão analisa-

dos primeiro os níveis de teste inter-método e intra-classe (conforme apresentado porHarrold e

Rothermel (1994)). Posteriormente, o nível de teste inter-classe é abordado.

Como exemplo para ilustrar os níveis de teste inter-método e intra-classe considere o código-

fonte da Figura3.2. O teste inter-método é realizado, por exemplo, no métodoAddToTable

integrando-o com os métodosAddSymbol , Lookup , AddInfo , GetSymbol e Hash. Como

exemplo de teste intra-classe pode-se selecionar seqüências de teste tais como <SymbolTable ,

AddtoTable , GetfromTable >.

Para os níveis de teste inter-método e intra-classe,Harrold e Rothermel (1994) utilizam o par

definição-uso(d, u) que permitem avaliar relações de fluxo de dados em programas OO nesses

níveis. Considerando uma classeC, uma sentençad que define uma variável e uma sentençau que

contém um uso da variável, define-se:

• Pares Def-Uso Inter-Método: SejaM0 um método público deC e seja{M1, M2, . . . ,Mn}
o conjunto de métodos chamados direta ou indiretamente quandoM0 é invocado. Supo-

nha qued está emMi e queu está emMj, sendo que tantoMi quantoMj estão em

{M1, M2, . . . ,Mn}. Se existe um programaP que chamaM0 tal que, emP , (d, u) é um

par def-uso exercitado durante uma simples invocação deM0 porP , eMi 6= Mj ouMi eMj

são invocações separadas do mesmo método, então(d, u) é um par def-uso inter-método.

• Pares Def-Uso Intra-Classe: SejaM0 um método público deC e seja{M1, M2, . . . ,Mn}
o conjunto de métodos chamados direta ou indiretamente quandoM0 é invocado. SejaN0
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um método público deC e seja{N1, N2, . . . , Nn} o conjunto de métodos chamados direta

ou indiretamente quandoN0 é invocado. Suponha qued está em algum dos métodos em

{M1, M2, . . . ,Mn} e u em algum dos métodos em{N1, N2, . . . , Nn}. Se existe um pro-

gramaP que chamaM0 e N0, tal que emP , (d, u) é um par def-uso e a chamada aM0

encerra após a execução ded e antes da execução deu, então(d, u) é uma par def-uso

intra-classe.

Analisando o código-fonte da Figura3.2, o par (29,41) é um exemplo de par def-uso inter-

método porque o métodoAddTable chama o métodoLookup passandoindex como parâme-

tro. O valor deindex é definido na linha 29 (métodoLookup ). No retorno, a variávelindex é

usada na chamada ao métodoAddSymbol . Como exemplo de par def-uso intra-classe considere

a seqüência <AddtoTable , GetfromTable >. O métodoAddtoTable pode adicionar uma

informação de símbolo na tabela chamando o métodoAddInfo . O métodoGetfromTable

pode acessar a informação da tabela por meio do métodoGetInfo . Assim, a definição de uma

informação na tabela (linha 73) e uso da tabela (linha 82) gera um par def-uso intra-classe.

O mesmo algoritmoPLR (Pande e Ryder, 1994) utilizado para derivar os pares def-uso intra-

método pode ser utilizado para derivar os pares def-uso inter-método. Entretanto, para computar

os pares def-uso intra-classe, o algoritmo não pode ser utilizado diretamente. Para isso é gerado

o grafo de fluxo de controle de classe (CCFG - Class Control Flow Graph), que conecta todos os

métodos de uma classe.

Para construir oCCFG, primeiro é construído o grafo de chamadas de classe. Em seguida, o

grafo de chamadas de classe é envolvido por umframe, o qual permite que sejam feitas as cha-

madas arbitrárias aos métodos públicos. Oframeé uma espécie de unidade pseudo-controladora

da classe e possui cinco nós:frame entry, frame exit, que representam a entrada e saída doframe;

frame loop, que facilita o seqüenciamento dos métodos;frame calle frame return, que represen-

tam a chamada e o retorno a qualquer método público que possa ser invocado. O frame ainda

possui quatro arestas: (frame entry, frame loop), (frame loop, frame call), (frame loop, frame exit)

e (frame return, frame loop). A partir daí, cada nó que representa um método no grafo de chamadas

é substituído pelo seu grafo de fluxo de controle.

Na Figura3.4 é mostrado oCCFG parcial da classeSymbolTable . Nessa figura apenas

são expandidos os nós correspondentes aos métodosAddtoTable , GetFromTable eLookup

com os grafos de fluxo de controle de cada um deles, adicionando também arestas referentes às

chamadas de um método a outros da mesma classe. OsCs eRs contidos na figura correspondem

às chamadas e retornos de métodos, respectivamente.

Para efetuar teste de integração entre classes,Harrold e Rothermel (1994) definem um quarto

nível de teste de fluxo de dados chamado teste Inter-Classe. O teste Inter-classe considera pares

def-uso(d, u), tais que a definição ocorre em um métodoM1 de umaC1 e o uso ocorre em um
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36. enter AddtoTable

38. if (numentries <= tablemax)

46. return NOTOK

40. return NOTOK41. AddSymbol(symbol,index)

42. AddInfo(syminfo),index

43. numentries++

44. return OK

47. exit AddtoTable

49. enter GetfromTable

52. return NOTOK 53. *syminfo=GetInfo(index)

54. return OK

55. exit GetFromTable

22: enter Lookup

25. saveindex =

26. while (strcmp(GetSymbol(

27. index++

28. if (index==TableMax)

33. return FOUND

31. return NOTFOUND

30. if (GetSymbol(index)==0

34. exit Lookup

29. index=0

Figura 3.4: Grafo de fluxo de controle de classe para a classeSymbolTable (adaptado de
Harrold e Rothermel (1994)).

outro métodoM2 de uma classeC2. Para derivar os pares def-uso deve-se construir osCCFGs das

classes envolvidas2.

Algumas abordagens para teste de programas OO no nível intra-classe foram propostas. Dentre

elas pode-se citar os trabalhos deTurner e Robson (1993) e os trabalhos deHong et al. (1995) que

apresentaram abordagens de teste intra-classe baseado em estados. Essas abordagens enfatizam a

interação entre os métodos e o estado do objeto. Um objeto é representado pelos valores que seus

atributos (subestados) armazenam em um determindado momento. Para representar essa interação,

os pesquisadores utilizam uma Máquina de Estados Finitos (Finite State Machine — FSM). Ou-

tras abordagens de teste intra-classe, como apresentadas nos trabalhos deDoong e Frankl (1994),

2Em seu trabalho,Harrold e Rothermel (1994) não apresentaram uma definição formal para Pares Def-Uso Inter-
Classe conforme apresentada para outros níveis de teste
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Kirani e Tsai (1994) e Daniels e Tai (1999), envolvem selecionar seqüências de métodos que in-

formam a ordem correta em que os métodos de uma classe podem ser chamados. Para detectar

defeitos entre os métodos que se interagem, é verificado se uma seqüência de métodos coloca um

objeto da classe em um estado inconsistente.

Como as abordagens de teste intra-classe focam o teste de métodos declarados em uma mesma

classe, elas não precisam se preocupar com problemas que surgem da interação com métodos de-

clarados em classes distintas, tais como: herança, polimorfismo e acoplamento dinâmico. Esses

problemas são tratados por abordagens de teste inter-classe. Uma delas é proposta porAlexander

e Offutt (2004). Baseado no trabalho deJin e Offutt (1998) — que propuseram uma abordagem de

teste estrutural de integração para programas procedimentais cujo enfoque são as relações de aco-

plamento entre procedimentos (semelhante a abordagem apresentada porLinnenkugel e Müller-

burg (1990), discutida na Seção3.3) — Alexander e Offutt (2004) desenvolveram uma abordagem

de teste de integração baseada em acoplamentos para analisar e testar as relações polimórficas que

ocorrem e são características de programas OO.

3.4.3 Teste Estrutural de Integração Par-a-Par

Uma das abordagens de teste estrutural de integração utilizada é a par-a-par (pairwise) que

considera as unidades em pares para derivar os requisitos de teste. Em programas procedimentais

esta abordagem envolve testar a interação entre pares procedimentos ou funções (p-p). Já em

programas OO, considerando o método como a menor unidade de teste, o teste abrange os pares

de métodos (m-m). Por fim, em programas OA, considerando um método ou um adendo como

sendo a menor unidade a ser testada, essa abordagem de teste compreende os seguintes pares de

unidades: método-método (m-m), método-adendo (m-a), adendo-método (a-m) e adendo-adendo

(a-a).

A abordagem de teste estrutural de integração par-a-par foi utilizada porParadkar (1996). Em

seu trabalho, o pesquisador definiu uma abordagem de teste estrutural de integração para progra-

mas OO. Nele, o pesquisador propõe o AORD (Augmented Object Relationship Diagram), que é

uma extensão da representação ORD (Object Relationship Diagram) (Kung et al., 1996) com o

objetivo de tratar problemas de integração inter-classe par-a-par na presença de polimorfismo.

Outros pesquisadores que utilizaram a abordagem de teste estrutural de integração par-a-par

foram Vilela et al. (1999). Em seu trabalho, os pesquisadores propuseram uma abordagem de

teste estrutural de integração para programas procedimentais, no qual se considera o programa

principal ou um único subprograma (procedimento ou função) como sendo a menor unidade a ser

testada. Baseado no trabalho deLinnenkugel e Müllerburg (1990) (discutido na Seção3.3), Vilela

et al. (1999) estenderam os Critérios Potenciais-Usos (Maldonado, 1991) para teste de integração

e definiram, utilizando a abordagem par-a-par, os Critérios Potenciais-Uso de Integração.

Como exemplo de teste estrutural de integração par-a-par e de identificação dos pares de uni-

dades, considere o programa OO simples apresentado na Figura3.5. Ele contém três classes:A, B
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e C. Na classeA o métodom1() chama o métodom2() da mesma classe e o métodom2() , por

sua vez, chama o métodom3() da classeB. Já na classeB, o métodom3() invoca o construtor da

classeCe, a partir do objeto o criado, chama o métodom4() . Os pares de unidades identificados

neste exemplo são resumidos na Tabela3.4.

public classe A {
public void m1() {

...
m2();
...

}
public void m2() {

...
B.m3();
...

}
}

public classe B {
public static void m3() {

...
C o = new C();
o.m4();
...

}
}

public classe C {
public void m4() {

...
}

}

Figura 3.5: Exemplo simples de programa OO para demonstrar a interação par-a-par entre as
unidades.

Tabela 3.4:Pares de unidades identificados no exemplo da Figura3.5.
Par de unidades

1 (A)m1() - (A)m2()
2 (A)m2() - (B)m3()
3 (B)m3() - (C)<init>() ∗
4 (B)m3() - (C)m4()

∗ Um construtor é representado por<init>

3.5 Teste Estrutural de Programas Orientados a Aspec-

tos

Por ser um tema de pesquisa recente, os pesquisadores da área de POA preocuparam-se, nos

primeiros anos, em estabelecer e definir conceitos e técnicas básicos das linguagens orientadas a

aspectos. Atualmente, as pesquisas se voltam para o uso da POA em situações reais do processo

de desenvolvimento do software, como por exemplo, estudos sobre abordagens de teste para esse

contexto.

Programas orientado a aspectos difere significativamente de programas orientado a objetos e

orientado a procedimentos em termos de análise, projeto, estrutura e técnicas de desenvolvimento.

Por ser um aspecto constituído de pontos de junção, adendos e métodos, ele é uma abstração di-

ferente se comparado a uma classe ou procedimento. A inclusão de pontos de junção em um

aspecto, com os quais pedaços de código podem ser introduzidos em uma ou mais classes, torna

mais complexo o relacionamento estático e dinâmico entre aspectos e classes (Zhao, 2002). Se-
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gundoAlexander et al. (2004), os motivos que tornam o processo de teste em programas OA mais

difíceis de serem efetuados são:

• Aspectos não têm identidade ou existência independente, sendo dependentes do contexto de

outras classes;

• A implementação aspectual pode ser fortemente acoplada ao seu contexto de combinação,

ou seja, os aspectos dependem da representação e implementação interna das classes em que

estão combinados;

• Dependências de controle e dados não são facilmente compreensíveis a partir do código-

fonte dos aspectos ou classes;

• O comportamento emergente do programa, em que o defeito pode estar na implementação da

classe ou do aspecto, ou pode ser um efeito colateral de uma particular ordem de combinação

de múltiplos aspectos.

Essas características específicas presentes em programas OA requer novas abordagens e estra-

tégias de testes apropriadas para testá-las. Embora muitas abordagens tenham sido propostas para

programas OO e procedimentais, elas não podem ser aplicadas a programas OA (Zhao, 2002). A

partir daí,Alexander et al. (2004) propuseram que um teste sistemático de programas OA deve ser

baseado em um modelo de defeitos que é discutido na Seção3.5.3.

Para efetuar o teste de unidade em um programa OA é fundamental definir o que se considera

a menor unidade a ser testada. Alguns pesquisadores, comoZhao (2003), consideram as classes e

os aspectos como sendo a menor unidade, enquanto que outros, comoLemos (2005), consideram

como menor unidade os métodos e adendos. Este trabalho segue a linha que considera métodos e

adendos as menores unidades de um programa OA.

Baseando-se emSommerville (2001) e na abordagem deHarrold e Rothermel (1994), Lemos

(2005) propôs que a atividade de teste de programas OA poderia ser particionada nas seguintes

fases:

1. Teste de Unidade: O teste de cada método (Intra-Método ) e cada adendo (Intra-Adendo )

isoladamente.

2. Teste de Módulo: O teste de uma coleção de unidades dependentes — unidades que inte-

ragem por meio de chamadas ou interações com adendos. Essa fase pode ser dividida nos

seguintes tipos de teste (considerando classes e aspectos como entidades diferentes):

• Inter-Método : Consiste em testar cada método público juntamente com outros méto-

dos da mesma classe chamados direta ou indiretamente (chamadas indiretas são aque-

las que ocorrem fora do escopo do próprio método, dentro de um método chamado em

qualquer profundidade).
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• Adendo-Método: Consiste em testar cada adendo juntamente com outros métodos

chamados por ele direta ou indiretamente.

• Método-Adendo: Consiste em testar cada método público juntamente com os adendos

que o afetam direta ou indiretamente (considerando que um adendo pode afetar outro

adendo). Nesse tipo de teste não é considerada a integração dos métodos afetados com

os outros métodos chamados por eles, nem com métodos chamados pelos adendos.

• Adendo-Adendo: Consiste em testar cada adendo juntamente com outros adendos que

o afetam direta ou indiretamente.

• Inter-Método-Adendo: Consiste em testar cada método público juntamente com os

adendos que o afetam direta e indiretamente, e com métodos chamados direta ou indi-

retamente. Esse tipo de teste inclui os quatro primeiros tipos de teste descritos acima.

• Intra-Classe: Consiste em testar as interações entre os métodos públicos de uma classe

quando chamados em diferentes seqüências, considerando ou não a interação com os

aspectos.

• Inter-Classe: Consiste em testar as interações entre classes diferentes, considerando

ou não a interação dos aspectos.

3. Teste de Sistema: Fase na qual se testa a integração de todos os módulos, formando um

subsistema ou um sistema completo. Para essa fase é geralmente utilizado o teste funcional.

Outros tipos de teste são empregados, tais como: testes de recuperação, teste de segurança,

teste de estresse e teste de desempenho (Pressman, 2001).

3.5.1 Teste Estrutural de Unidade

Em programas orientado a aspectos, um aspecto (ou uma classe) é projetado para ser o mais

independente possível do seu ambiente. Assim, é possível exercitá-los individualmente por meio

de pequenos programas de teste. Entretanto, um aspecto pode afetar o comportamento de uma ou

mais classes por meio de adendos, tornando o relacionamento entre o aspecto e as classes que ele

afeta mais complexo. Deste modo, em programas OA é impraticável testar um aspecto ou uma

classe isoladamente (Zhao, 2003).

A primeira abordagem de teste estrutural para programas OA foi proposta porZhao (2002,

2003). Em seus trabalhos, o pesquisador apresenta uma abordagem baseada em fluxo de dados

que tem o objetivo de testar dois tipos de unidades: (1) testar os aspectos juntamente com os

métodos cujos comportamentos podem ser afetados pelos adendos (perspectiva dos aspectos) e (2)

testar as classes juntamente com os adendos que podem afetar o seu comportamento (perspectiva

das classes). A partir daí foram definidos alguns conceitos:
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• aspecto combinado(c-aspecto) é um aspecto junto com alguns métodos pertencentes a uma

ou mais classes de modo que o comportamento dos métodos pode ser afetado pelo adendo

do aspecto;

• classe combinada(c-classe) é uma classe juntamente com alguns adendos de um ou mais

aspectos, tal que os adendos podem afetar o comportamento dos métodos da classe;

• método combinado(c-método) é um método junto com um ou mais adendos que pode

afetar seu comportamento;

• adendo combinado(c-adendo) é um adendo juntamente com um ou mais métodos que ele

afeta.

Na Figura3.6 é apresentado o exemplo utilizado porZhao (2003) para ilustrar a abordagem

proposta. A classePoint representa pontos e possui atributosx e y referentes às coordenadas

do ponto. A classeShadow representa sombras de pontos, e também possui atributosx e y para

as suas coordenadas. O aspectoPointShadowProtocol implementa a relação entre pontos

e sombras e introduz um atributoshadow na classePoint para representar a sombra de um

dado ponto. Para relacionar os objetos, o aspecto associa uma sombra a cada ponto que é cri-

ado, por meio de adendo posterior que executa quando o construtor dePoint é chamado. Tal

adendo faz uso do métodoassociate para associar a sombra criada ao ponto, atribuindo-a à

shadow (o atributo introduzido). Para manter a relação consistente, sempre que um objeto ponto

se move como conseqüência da execução de um dos métodos que alteram suas coordenadas (setX

esetY ), a sua sombra é atualizada pelos adendos posteriores que executam sempre que esses mé-

todos são chamados. O métodogetShadow é utilizado pelos adendos posteriores para obter a

sombra do objeto ponto interceptado.

De acordo comZhao (2003), as c-classe e os c-aspectos são considerados as menores unidades

do programa. Além disso, o pesquisador argumenta que aspectos e classes são compostos de

módulos3 que podem ser c-adendo, c-método, método simples, construtor ou método introduzido.

A partir daí, baseado no trabalho deHarrold e Rothermel (1994) (discutido na Seção3.4), define

que os casos de teste de fluxo de dados podem ser derivados de três perspectivas:intra-módulo ,

inter-módulo e intra-aspectoou intra-classe.

Na perspectiva intra-módulo são selecionados casos de teste para exercitar pares def-uso in-

ternos do módulo. Por exemplo, no aspectoPointShadowProtocol , o c-métodosetX , que

contém o adendo posterior do ponto de junçãosettingX , tem um par def-uso (s44, s45) da

variávels , porque a definição des na sentença s44 é usada na sentença s45.

Na perspectiva inter-módulo, por sua vez, são selecionados casos de teste para exercitar pares

def-uso que extrapolam o módulo. Por exemplo, no c-aspectoPointShadowProtocol , o c-

construtor dePoint , que contém o adendo posterior do ponto de junçãosetting , define um

3Observe que Zhao utiliza o termo módulo com uma concepção diferente da utilizada nesta dissertação. Para o
pesquisador, um módulo é apenas uma parte da unidade em teste.
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ce0 public class Point {
s1 protected int x, y;

me2 public Point( int _x, int _y) {
s3 x = _x;
s4 y = _y;

}
me5 public int getX() {

s6 return x;
}

me7 public int getY() {
s8 return y;

}
me9 public void setX( int _x) {
s10 x = _x;

}
me13 public void printPosition() {

s14 System.out.println("Point at("+x+", "+y+")");
}

me15 public static void main(String[] args) {
s16 Point p = new Point(1,1);
s17 p.setX(2);
s18 p.setY(2);

}
}

ce19 class Shadow {
s20 public static final int offset = 10;
s21 public int x, y;

me22 Shadow( int _x, int _y) {
s23 x = _x;
s24 y = _y;

}
me25 public void printPosition() {

s26 System.out.println("Shadow at ("+x+","+y+")");
}

}

ase27 aspect PointShadowProtocol {
s28 private int shadowCount = 0;

me29 public static int getShadowCount() {
s30 return PointShadowProtocol.aspectOf().shadowCount;

}
s31 private Shadow Point.shadow;

me32 public static void associate(Point p, Shadow s) {
s33 p.shadow = s;

me34 public static Shadow getShadow(Point p) {
s35 return p.shadow;

}
pe36 pointcut setting( int x, int y, Point p):

args (x, y) && call (Point.new( int , int );
pe37 pointcut settingX(Point p):

target (p) && call (Point.setX( int ));
pe38 pointcut settingY(Point p):

target (p) && call (Point.setY( int ));

ae39 after ( int x, int y, Point p) returning :
setting(x, y, p) {

s40 Shadow s = new Shadow(x + Shadow.offset,
y + Shadow.offset);

s41 associate(p, s);
s42 shadowCount++;

}
ae43 after (Point p): settingX(p) {

s44 Shadow s = getShadow(p);
s45 s.x = p.getX() + Shadow.offset;
s46 p.printPosition();
s47 s.printPosition();

}
ae48 after (Point p): settingY(p) {

s49 Shadow s = getShadow(p);
s50 s.y = p.getY() + Shadow.offset;
s51 p.printPosition();
s52 s.printPosition();

}
}

Figura 3.6: Exemplo para o teste de programas OA (adaptado deZhao (2003)).

novo objetos da classeShadow e invoca o métodoassociate que associas a um ponto. O par

def-uso (s40, s33) é um par inter-módulo porque a definição des na sentença s40 do c-construtor

dePoint é usada na sentença s33 do métodoassociate .

Na perspectiva intra-aspecto ou intra-classe são selecionados os casos de teste para exercitar

os pares def-uso obtidos a partir de uma seqüência de chamadas aleatórias de métodos públicos de

um c-aspecto ou c-classe. Por exemplo, considere a seqüência<setX, getX> da classePoint .

setX pode alterar o valor da variávelx e ogetX pode obter o valor dex . A definição dex na

sentença s10 desetX e o uso dex na sentença s6 degetX formam um par def-uso intra-classe.

Para facilitar a geração de casos de teste e assegurar a qualidade dos c-aspectos e c-classes,

Zhao propõe um modelo estrutural para teste de unidade de programas OA. O modelo estrutural

consiste de três diferentes tipos de grafos de fluxo de controle: Grafo de Fluxo de Controle para

módulos individuais, Grafo de Fluxo de Controle Interprocedimental para módulos interativos e

Grafo de Fluxo de Controle com Moldura para aspectos e classes.

O Grafo de Fluxo de Controle(Control Flow Graph — CFG) representa o relacionamento de

fluxo de controle que existe dentro do módulo e é usado para obter informação de fluxo de dados

em um módulo (c-adendo, c-método, etc) de um c-aspecto ou c-classe (esse grafo foi chamado de

grafo Def-Uso no parágrafo Critérios Baseados em Fluxo de Dados da Seção3.2.2deste capítulo).

O Grafo de Fluxo de Controle Interprocedimental (Interprocedural Control Flow Graph —

ICFG) representa o relacionamento de fluxo de controle que existe dentro e entre um grupo de
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módulos e é usado para obter informação de fluxo de dados que envolve mais que um módulo em

um c-aspecto ou c-classe. O ICFG é composto de um grafo de chamada que representa as possíveis

chamadas de cada módulo mais o grafo de fluxo de controle de cada um dos módulos.

O Grafo de Fluxo de Controle com Moldura (Framed Control Flow Graph — FCFG) é

usado para derivar a informação de fluxo de dado em um c-aspecto ou c-classe. O FCFG pode

simular uma seqüência de chamadas aleatórias entre módulos de um c-aspecto ou c-classe. Na

Figura3.7é mostrado o FCFG para as duas unidades.
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Figura 3.7: FCFG para o c-aspectoPointShadowProtocol e para a c-classePoint
(adaptada deZhao (2003)).

Outra abordagem de teste estrutural de programas OA (escritos em AspectJ) é apresentada por

Lemos (2005). Nos seus trabalhos, cada método e cada adendo declarado são considerados como

sendo as menores unidades do programa. Para representar os nós e as arestas transversais dos

programas OA, o pesquisador estendeu o grafo de fluxo de controle (CFG) e o grafo Def-Uso

(DU). Dessa extensão, definiu o Grafo de Fluxo de Controle Orientado a Aspectos (AOCFG) e

o Grafo Def-Uso Orientado a Aspectos (AODU). Além disso, o pesquisador definiu critérios de

teste baseados em fluxo de controle e dados específicos para teste de unidade de programas OA.

OAOCFG é um grafo do qual requisitos de teste de fluxo de controle são derivados. Esse grafo

é construído para representar qualquer unidade de um programa OA, ou seja, tanto métodos quanto

adendos. UmAOCFG de uma dada unidadeu é definido como um grafo dirigidoAOCFG(u) =

(N, E, s, C, T ), tal que:

• N representa o conjunto de nós de umAOCFG : N = {n|n corresponde a uma seqüência

linear de computações deu};
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• E ⊆ NXN é o conjunto completo de arestas doAOCFG. Cada arestae ∈ E representa a

transferência de controle que pode ocorrer entre dois nós;

• s ∈ N é o nó de entrada deu. s é o único nó do grafo que não possui nenhuma aresta de

entrada;

• C ⊆ N é o conjunto (possivelmente vazio) de nós transversais que representam um nó no

qual ocorre uma interação com um adendo de um dado aspecto;

• T ⊆ N é o conjunto (possivelmente vazio) de nós de saída, ou seja, cadat ∈ T não possui

nenhuma aresta de saída.

O grafoAODU é oAOCFG com informações de definições e usos de variáveis utilizado para

a aplicação de critérios baseados em fluxo de dados. SegundoLemos (2005), como o grafoAODU
é oAOCFG estendido, é necessária apenas a construção do grafoAODU para derivar requisitos

de teste tanto para o fluxo de controle quanto para o fluxo de dados do programa.

Antes da construção do grafoAODU , constrói-se o Grafo de Instruções (IG) (adaptado de

Vincenzi (2004)) de cada unidade. Informalmente, oIG é um grafo no qual os nós contêm uma

única instrução de bytecode e as arestas conectam instruções que podem ser executadas seqüen-

cialmente. Para construir o grafoIG, deve ser feita uma análise estática das instruções de by-

tecode. A idéia do grafoIG é de abstrair o fluxo de controle envolvido em cada instrução de

bytecode. Formalmente o grafoIG de uma dada unidadeu é definido como um grafo dirigido

IG(u) = (NI, EI, si, T I, CI), tal que:

• NI representa o conjunto não-vazio de nós de um grafoIG: NI = {ni|ni corresponde a

uma instrução de bytecodei, para todo bytecodei alcançável deu}.

• EI = EIr ∪ EIe é o conjunto completo de arestas doIG tal que:

– EIr eEIe correspondem a dois subconjuntos disjuntos de arestas regulares e de exce-

ção, respectivamente:

∗ EIr é o conjunto de arestas regulares definido comoEIr = {(ni, nj) | a instrução

emnj pode ser executada imediatamente após a instrução emni e(ni, nj) /∈ EIe}.
∗ EIe é o conjunto de arestas de exceção definido comoEIe = {(ni, nj) | a instrução

deni está no escopo de um tratador de exceção que inicia na instrução denj}.

• si ∈ NI é o nó de entrada que corresponde ao nó que contém a primeira instrução deu.

• TI ⊆ NI é o conjunto de nós de saída deu.

• CI ⊆ NI é o conjunto (possivelmente vazio) de nós transversais, isto é, nós que representam

a execução de adendos de determinados aspectos. De fato, esses nós correspondem aos nós

cujas instruções de bytecode são invocações aos métodos correspondentes aos adendos.
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Para adicionar informações de fluxo de dados noIG de uma unidade,Lemos (2005) adotou

a solução deVincenzi (2004) que classificou as instruções de bytecode Java, relacionando cada

uma com o fluxo de dados envolvido (apresentada na Tabela3.3). Essa decisão foi baseada no

fato de que o compilador/combinador do AspectJ produzir bytecode Java comum como resultado

da compilação/combinação. Além disso, o pesquisador utilizou algumas suposições (adaptadas de

Vincenzi (2004)) para identificar as definições e usos de variáveis.

Apesar doIG oferecer uma maneira prática de percorrer o conjunto de instruções de uma dada

unidade, identificando usos e definições de variáveis, o número de nós e arestas presentes nesse

tipo de grafo pode ser muito grande. Dessa maneira, constrói-se o grafoAODU baseando-se no

conceito de bloco de instruções (discutido na Seção3.2.2). Formalmente, o grafoAODU de uma

dada unidadeu é definido comoAODU(u) = (N, E, s, T, C), tal que cada nón ∈ N representa

um bloco de instruções de bytecode:

• N representa o conjunto de nós de um grafoAODU : N = {n|n corresponde a um bloco

de instruções de bytecode deu}. Isto é,N é o conjunto não-vazio de nós, representando as

instruções de bytecode deu. In é uma n-tupla ordenada de instruções agrupadas no nón;

• E = Er ∪ Ee é o conjunto completo de arestas do grafoAODU . Considere oIG(u) =

(NI, EI, si, T I, CI):

– Er é o conjunto de arestas regulares definido comoEr = {(ni, nj) | existe uma aresta

regular que vai do último elemento deIni
ao primeiro elemento deInj

noIG(u)};

– Ee é o conjunto de arestas de exceção definido comoEe = {(ni, nj) | existe uma aresta

de exceção que vai do último elemento deIni
ao primeiro elemento deInj

noIG(u)};

– Ec ⊆ Er é o conjunto de arestas transversais (crosscutting edges) definido comoEc =

{(x, y) ∈ E|(x ∈ C) ∨ (y ∈ C)} (componenteC definida abaixo);

• s ∈ N é o nó de entrada deu;

• T ⊆ N é o conjunto (possivelmente vazio) de nós de saída;

• C ⊆ N é o conjunto (possivelmente vazio) de nós transversais. Nesse caso um nó transversal

corresponde a um bloco de instruções no qual uma das instruções representa uma invocação

de um método correspondente a um adendo de um dado aspecto.

A representação gráfica do grafoAODU é definida da seguinte forma: conjuntos cu, pu e d

correspondem aos c-usos, p-usos e definições de variáveis; nós regulares são representados por

círculos com o rótulo contendo a primeira instrução de bytecode do bloco; nós de chamada são

representados por círculos duplos; nós transversais são representados por elipses tracejadas que

informam o tipo de adendo que afeta aquele ponto (before, after ou around) e o aspecto que

pertence; nós em negrito representam nós de saída; e arestas de exceção (Ee) são representadas
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por arestas tracejadas, mostrando o fluxo de controle do ponto onde uma exceção é gerada até o

primeiro nó correspondente ao tratador da exceção. Na Figura3.8 é mostrada uma aplicação OA

simples escrita em AspectJ. O grafoAODU do métodoaffectedMethod com a presença do

aspecto é mostrado na Figura3.9.

public class Point {
public int x;
public int y;
public AClass a;

public Point( int _x, int _y) {
x = _x;
y = _y;

}

public void affectedMethod(Point p, int _x, int _y) {
try {

if (p.x <= 10 && p.y <= 10) {
p.x = _x; p.y = _y;
p.a = new AClass(10, 20);

}
p.printPoint(p);
System.out.println(p.x);

} catch (AnException ae) {
System.out.println("Exception catched!");

}
}

public void printPoint(Point p) throws AnException {
if (p.x == 0) {

AnException ae = new AnException();
throw ae;

}
...

}
...
public static class AnException extends Exception {

...
}

}

public aspect AnAspect {
pointcut exec(Point p, int i, int j):

execution ( void Point.affectedMethod(Point, int , int ))
&& args (p, i, j);

pointcut settingA(AClass a):
set (AClass Point.a) && args (a) && ! within (aspects.*);

pointcut handlerPC(Point p):
handler (Point.AnException) && this (p);

before (Point p, int i, int j): exec(p, i, j) {
if (p.x >= 0) p.x = i + 3;
if (p.y >= 0) p.y = j + 4;

}

after (Point p, int i, int j) returning (): exec(p, i, j) {
System.out.println("after returning exec");
if (i > 10)

System.out.println("i > 10");
else

System.out.println("i <= 10");
if (p.x > 10)

System.out.println("p.x > 10");
else

System.out.println("p.x <= 10");
}

void around (AClass a) : settingA(a) {
System.out.println("around settingA");
a.a = 20; a.b = 30;
proceed (a);

}

before (Point p) : handlerPC(p) {
p.x = 40;

}
}

Figura 3.8: Exemplo de um programa OA escrito em AspectJ (adaptado deLemos (2005)).

Em seu trabalho,Lemos (2005) também revisou e definiu alguns critérios de teste basea-

dos em fluxo de controle e em fluxo de dados para serem aplicados no teste de programas OA.

Considerando o teste de fluxo de controle, os critérios de teste todos-nós, todos-arestas, todos-

nós-independentes-de-exceção, todos-nós-dependentes-de-exceção, todos-arestas-independentes-

de-exceção e todos-arestas-dependentes-de-exceção (discutidos no trabalho deVincenzi (2004)

(Seção3.4.1)) foram revisados para contexto do teste de programas OA. Além disso, o pesquisa-

dor definiu mais dois novos critérios de fluxo de controle específicos de programas OA: o critério

todos-nós-transversaise o critériotodos-arestas-transversais, definidos a seguir. Alguns conceitos

utilizados para a definição desses critérios foram discutidos na Seção3.4.1.

ConsidereT um conjunto de casos de teste para um programaP (sendo queAODU é o grafo

de fluxo de controle/dados deP ), e sejaΠ o conjunto de caminhos exercitados porT . Diz-se que

um nó i está incluído emΠ seΠ contém um caminho(n1, . . . , nm) tal quei = nj para algum

j, 1 ≤ j ≤ m. Similarmente, uma aresta(i1, i2) é incluída emΠ seΠ contém um caminho

(n1, . . . , nm) tal quei1 = nj e i2 = nj+1 para algumj, 1 ≤ j ≤ m− 1.

• todos-nós-transversais(Todos-NósC): Π satisfaz o critério todos-nós-transversais se cada

nóni ∈ C de um grafoAODU está incluído emΠ. Em outras palavras, esse critério requer
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Figura 3.9: GrafoAODU do métodoaffectedMethod com a presença do aspecto
AnAspect . Adaptado deLemos (2005).

que cada nó transversal, e portanto cada execução de adendo que ocorre na unidade afetada,

seja exercitado pelo menos uma vez por algum caso de teste deT .

• todas-arestas-transversais(Todas-ArestasC): Π satisfaz o critério todas-arestas-transversa-

is se cada arestaei ∈ Ei de um grafoAODU está incluída emΠ. Em outras palavras, esse

critério requer que cada aresta do grafoAODU que tem um nó transversal como nó de início

ou destino seja exercitada por algum caso de teste deT .

Com relação ao critério de fluxo de dados,Lemos (2005) revisou no contexto do teste de pro-

gramas OA os critérios todos-usos, todos-usos-independentes-de-exceção e todos-usos-dependen-

tes-de-exceção (discutidos no trabalho deVincenzi (2004) (Seção3.4.1)) e definiu um novo critério

específico para programas OA denominadotodos-usos-transversais. Alguns conceitos utilizados

para a definiões dos critérios foram discutidos na Seção3.4.1.

• todos-usos-transversais(Todos-UsosC): Π satisfaz o critério todos-usos-transversais se

para cada nói ∈ def(i) de um grafoAODU , Π inclui um caminho livre de definição

parax de i a cada elemento dedcu(x, i) que é um nó transversal e a todos elementos de

dpu(x, i) nos quais o nó início da aresta é um nó transversal. Em outras palavras, esse

critério requer que cada pardef -c-uso(i, j, x)|j ∈ dcu(x, i) tal quej ∈ C e cada pardef -

p-uso(i, (j, k), x)|(j, k) ∈ dpu(x, i) tal quej ∈ C seja exercitado ao menos uma vez para

algum caso de teste deT .
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3.5.2 Teste Estrutural de Integração

Uma das abordagens para teste de integração de programas OA foi proposta porLemos (2005).

Em seu trabalho, o pesquisador foca no teste do tipo Método-Adendo, considerando somente as in-

terações diretas com adendos. O modelo base para o teste de fluxo de dados de integração Método-

Adendo é o grafoMADU (Method-Advice Def-Use) o qual é composto pelo grafoAODU do mé-

todo em si e pelos grafosAODU dos adendos que o afetam diretamente. Os nós transversais do

grafoAODU do método são quebrados em um nó de aprimoramento (enh - enhancement node)

e um nó de retorno (ret - return node). Arestas adicionais são criadas para conectar os nósenh

com os nós de entrada dos grafosAODU dos adendos e para conectar os nós de saída dos grafos

AODU dos adendos com os nós deret. O grafoMADU deve ser construído para cada método

afetado por adendos. Oescopo do métodocorresponde ao grafoAODU do método (incluindo os

nósenhe ret) e osescopos de adendoscorrespondem aos grafosAODU dos adendos.

Cada nó do grafoMADU é associado um conjuntoc-uso e um conjuntodef e a cada aresta

do grafo é associado um conjuntop-uso. Além disso, são definidos os conjuntos:dcu(x, i) que é o

conjunto de todos os nósj de um dado grafoMADU , tal quex ∈ c-uso(j) e existe um caminho

livre de definição parax dei aj; edpu(x, i) que é o conjunto de todas as arestas(j, k) de um dado

grafoMADU , tal quex ∈ p-uso(j, k) e existe um caminho livre de definição parax dei a (j, k).

Um exemplo de grafoMADU é mostrado na Figura3.10. O grafo (construído a partir da

análise do bytecode combinada) é do métodoaffectedMethod mostrado anteriormente (Figura

3.8). Nota-se que cada par de nósenh e ret substitui cada nó transversal do grafoAODU do

métodoaffectedMethod (Figura3.9). Além disso, informação de fluxo de dados é obtida

para cada nó e aresta, para os escopos do método e dos adendos.

Baseando-se nas diferentes interações de dados que podem ocorrer em um método afetado por

aspectos e nos diferentes escopos representados no grafoMADU , Lemos (2005) definiu quatro

tipos de pares def-uso aspectuais. Considere umcomponentecomo sendo uma classe Java,M um

método afetado por adendos,d uma sentença contendo uma definição de uma variávelx e u uma

sentença contendo um uso dex, os seguintes pares são definidos:

• componente-componente: Sed e u estão emM , e existe um caminho livre de definição

com relação ax ded au, então(x, d, u) é um par def-uso componente-componente.

• componente-aspecto: Seja{A1, A2, . . . , An} o conjunto de adendos que interagem comM

em uma invocação deM . Sed está emM , u está emAi, e existe um caminho livre de

definição com relação ax ded au, então(x, d, u) é um par def-uso componente-aspecto.

• aspecto-componente: Seja{A1, A2, . . . , An} o conjunto de adendos que interagem comM

em uma invocação deM . Sed está emAi, tal queAi ∈ {A1, A2, . . . , An}, u está emM ,

e existe um caminho livre de definição com relação ax ded a u, então(x, d, u) é um par

def-uso aspecto-componente.
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Figura 3.10: GrafoMADU do métodoaffectedMethod (adaptado deLemos (2005)).

• aspecto-aspecto: Seja{A1, A2, . . . , An} o conjunto de adendos que interagem comM em

uma invocação deM . Sed está emAi, tal queAi ∈ {A1, A2, . . . , An}, u está emAj, tal

queAj ∈ {A1, A2, . . . , An}, e existe um caminho livre de definição com relação ax ded a

u, então(x, d, u) é um par def-uso aspecto-aspecto.

A partir daí, o pesquisador define alguns critérios de Teste de Integração Baseados em Fluxo

de Dados. ConsidereT um conjunto de casos de teste para o teste de um programaP , e Π o

conjunto de caminhos exercitados a partir da execução deT . Baseado nos tipos de pares Def-Uso

definidos anteriormente, e nos critérios Todos-Usos, são definidos os seguintes critérios de teste

Método-Adendo:

• todos-cc-usos(todos-usos-componente-componente):T satisfaz o critério todos-cc-usos se

para cada nói no escopo do método do grafoMADU e para cadax ∈ def(i), Π inclui um

caminho livre de definição com relação ax dei para cada elemento dedcu(x, i) e para cada

elemento dedpu(x, i) que estão no escopo do método.
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• todos-ca-usos(todos-usos-componente-aspecto):T satisfaz o critério todos-ca-usos se para

cada nói no escopo do método do grafoMADU e para cadax ∈ def(i), Π inclui um

caminho livre de definição com relação ax dei para cada elemento dedcu(x, i) e para cada

elemento dedpu(x, i) que estão no escopo de adendos.

• todos-ac-usos(todos-usos-aspecto-componente):T satisfaz o critério todos-ac-usos se para

cada nói no escopo de adendo do grafoMADU e para cadax ∈ def(i), Π inclui um

caminho livre de definição com relação ax dei para cada elemento dedcu(x, i) e para cada

elemento dedpu(x, i) que estão no escopo de método.

• todos-aa-usos(todos-usos-aspecto-aspecto):T satisfaz o critério todos-aa-usos se para cada

nó i no escopo de adendo do grafoMADU e para cadax ∈ def(i), Π inclui um caminho

livre de definição com relação ax dei para cada elemento dedcu(x, i) e para cada elemento

dedpu(x, i) que estão no escopo de adendo.

Lemos (2005) também definiu o critério Todos-Usos para esse contexto, que inclui os quatro

critérios definidos acima:

• todos-usos: Um conjuntoΠ de caminhos executados por um conjunto de casos de teste

satisfaz o critério todos-usos se para cada nói do grafoMADU e para cadax ∈ def(i), Π

inclui um caminho livre de definição com relação ax dei para cada elemento dedcu(x, i) e

para cada elemento dedpu(x, i).

3.5.3 Outras Abordagens para Teste de Programas OA

SegundoAlexander et al. (2004), o paradigma de desenvolvimento orientado a objetos está

ainda na infância e, portanto, pouca pesquisa sobre teste de programas OA têm sido publicada. A

seguir são discutidos alguns trabalhos propostos relacionados a teste de programas OA.

Teste Baseado em Estados

Inspirado pelos trabalhos deBinder (1999) sobre padrões de projeto de teste baseado em FREE

(Flattened Regular Expression) para programas OO,Xu et al. (2004) propuseram uma abordagem

de teste baseado em estados e estrutural para programas OA. A idéia principal é estender o modelo

baseado em estados FREE para um Modelo de Estados Aspectual (Aspectual State Model — ASM).

O modelo FREE representa os estados e comportamentos dinâmicos de objetos e oferece dire-

trizes para a implementação. Na Figura3.11é mostrado o código-fonte e modelo FREE da a classe

Account de uma aplicação de contas bancárias. Os estados de um objetoAccount são:Open,

Frozen , Inactive e Closed . As relações de transição de estado que determinam as mudan-

ças de estado de um objetoAccount são disparadas pelos métodos públicos:open , debit ,

credit , balance , freeze , unfreeze , close esettle .
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public class Account{
public double open()
public Money balance()
public void credit( double creditAmt)
public void debit( double debitAmt)
public void freeze()
public unfreeze()
public double settle()
public void close()

}

balance 

close 

settle 

currentY-lastY>5 

balance 

freeze 

unfreeze 

debit 

open 

credit 

balance 

Frozen 

closed 

Open 

inactive 

Figura 3.11: Código-fonte e modelo FREE da classeAccount (adaptado deXu et al. (2004)).

A modelagem de estruturas orientadas a aspectos requer três elementos: elementos base, ele-

mentos transversais e relacionamentos transversais. Os elementos base são representados pelo mo-

delo FREE. Para representar os elementos e relacionamentos transversais são introduzidas algumas

notações para construções básicas de POA — conjuntos de junção, pontos de junção e adendos. A

partir daí é construído o modelo ASM. Como ilustração,Xu et al. (2004)) insere, no exemplo de

contas bancárias, um novo interesse para trataroverdraft(saque a descoberto), que ocorre quando

o cliente retira mais dinheiro do que possui na conta. Este novo interesse é implementado por um

aspecto. Na Figura3.12é mostrado o modelo ASM para representar a classe juntamente com os

aspectos que interagem com ela. O estadoOverdrawn é o novo estado introduzido pelo aspecto,

b refere-se ao saldo real da conta eamt refere-se a quantidade movimentada por uma operação de

crédito ou débito.

Em um modelo ASM, a utilização de caixas e setas sólidas é empregada para preservar as tran-

sições e estados de uma classe. As caixas e setas tracejadas representam os mecanismos transver-

sais (conjuntos de junção, adendos, etc) e novos estados introduzidos pelos aspectos. A execução

dos adendos anteriores e posteriores inicia em um losango preenchido perto do início ou do final da

transição, respectivamente. A execução de adendos de contorno inicia com um círculo preenchido

no ponto de junção referente.

A partir do modelo ASM é derivada uma árvore de transições da qual são criados casos de

teste que definem seqüências de transições (invocações de métodos ou mensagens). Na árvore de

transições cada caminho da raiz ao nó folha é um requisito de teste para avaliar o comportamento

do objeto. Na Figura3.13é mostrada a árvore de transições baseada no modelo ASM da Figura

3.12usandoOpen como estado inicial.

Modelo de Defeitos

Um modelo de defeitos para programação orientada a aspecto deve basear-se nos tipos de

defeitos e falhas únicos desse novo tipo de programação. Quando uma falha ocorre, o primeiro

desafio é diagnosticar a falha e detectar o defeito. Em um programa não orientado a aspecto deve-

se examinar o código das classes ou procedimentos na tentativa de isolar o defeito. Em POA,
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Figura 3.12: Modelo ASM para classeAccount (adaptado deXu et al. (2004)).
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Figura 3.13: Árvore de transição para o modelo ASM da Figura3.12(adaptado deXu et al.
(2004)).
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por sua vez, não é diferente. Entretanto, para detectar um defeito existente em um programa OA,

é necessário examinar também o código dos aspectos que estão combinados com o código que

implementa os interesses primários do programa. Assim, para um programa OA pode-se definir

quatro fontes potenciais de defeitos (Alexander et al., 2004): (1) O defeito está na classe que não

é afetada por um aspecto; (2) O defeito está no código específico do aspecto, isolado do contexto;

(3) O defeito surge na interação entre um aspecto e a classe; (4) O defeito surge quando mais que

um aspecto é combinado com uma classe.

Baseado nessas particularidades,Alexander et al. (2004) propuseram um Modelo de Defeitos

(Fault Model) para POA, o qual foi definido levando em conta as construções específicas do As-

pectJ e reflete uma avaliação inicial de classes de defeitos potenciais. Os tipos de defeitos presentes

no modelo proposto são os seguintes:

1 - Restrição incorreta em padrões de conjuntos de junção: Os conjuntos de junção contêm

as especificações para selecionar pontos de junção de acordo com uma assinatura que inclui um

padrão. A restrição na assinatura do padrão determina quais pontos de junção são selecionados.

Se o padrão é muito fraco, pontos de junção que deveriam ser ignorados serão selecionados. Se

o padrão for muito forte, alguns pontos de junção necessários não serão selecionados. Ambos os

casos causam comportamento incorreto do programa.

2 - Precedência de aspecto incorreta: A ordem na qual os adendos de múltiplos aspectos

são combinados afeta o comportamento do sistema. Em AspectJ, a ordem de combinação é de-

terminada pela especificação de precedência do aspecto, ou seja, aspectos com maior precedência

executam seus adendos anteriores primeiramente que os aspectos com menor precedência.

3 - Falha em estabelecer pós-condições esperadas: Antes de chamar um método é necessário

que as pré-condições indispensáveis para que ele possa executar conforme o esperado estejam

presentes. Dadas as pré-condições, é esperado que as pós-condições sejam satisfeitas independente

se há ou não aspectos interferindo no comportamento do método. Deste modo, para o correto

funcionamento do método, o adendo do aspecto deve permitir que o método satisfaça suas pós-

condições.

4 - Falha na preservação de invariantes de estado: O comportamento de um interesse é

definido em termos da representação física de seu estado e métodos que agem sobre o estado. Para

estabelecer suas pós-condições, os métodos devem garantir que as invariantes de estado sejam

satisfeitas, ou seja, que elas não sejam violadas na combinação.

5 - Foco incorreto no fluxo de controle: A seleção de quais métodos devem ser capturados

é definida no conjunto de junção e é determinada em tempo de combinação. Entretanto, existem

casos em que a informação necessária para tomar tais decisões corretamente está disponível so-

mente em tempo de execução. Isso ocorre quando alguns pontos de junção devem ser somente

selecionados em um contexto de execução particular, como por exemplo, dentro da estrutura de

controle de um determinado objeto.
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6 - Mudanças incorretas nas dependências de controle: Um exemplo de mudança, em As-

pectJ, é o adendo de contorno (around ) que executa em lugar do ponto de junção e pode alterar

o fluxo de controle e a dependências de dados de um método.

A partir do modelo de defeitos,Alexander et al. (2004) propuseram alguns critérios de teste.

Os pesquisadores assumem uma estratégia que requer que todos os interesses primários tenham

sido testados antes da combinação e que estejam livres de defeitos relacionados a algum critério de

teste. O critério de teste foca no comportamento do interesse primário, no comportamento de cada

aspecto e no comportamento do combinador. A seguir estão as descrições resumidas dos critérios

para cada tipo de defeito descrito no modelo de defeitos:

1 - Restrição incorreta em padrões de conjuntos de junção: esses defeitos podem causar

a falha dos aspectos ao invés da funcionalidade primária. Deste modo, um teste de aspecto é

requerido.

2 - Precedência de aspecto incorreta: esses defeitos ocorrem quando há a interação de múl-

tiplos aspectos e são afetados pela ordem de combinação dos aspectos. Testar todas as ordens de

combinação pode revelar esses defeitos.

3 - Falha em estabelecer pós-condições esperadas: esses defeitos podem causar a falha dos

métodos que implementam os interesses primários. Um critério é re-testar todos os métodos que

são interceptados por aspectos usando um conjunto de testes original.

4 - Falha na preservação de invariantes de estado: esses defeitos podem também causar a

falha dos métodos que implementam os interesses primários. É conveniente re-testar os métodos.

5 - Foco incorreto no fluxo de controle: esses defeitos podem causar a ativação dos adendos

erroneamente. Um critério para descobrir esses defeitos pode ser uma forma de cobertura de

condição do designador do ponto de junção.

6 - Mudanças incorretas nas dependências de controle: esses defeitos afetam o comporta-

mento dos interesses primários, conforme ocorre com os tipos 3 e 4.

3.6 Ferramentas de Teste

A atividade de teste propriamente dita é uma atividade muito propensa a erros, além de demo-

rada, se aplicada manualmente. Para efetuar um teste com qualidade e produtividade é necessário

utilizar, além das técnicas e critérios de teste anteriormente discutidos, ferramentas de teste. Com

o uso delas é possível, por exemplo: obter maior eficiência e redução do esforço necessário para

a realização do teste; diminuir o número de erros causados pela execução manual dessa atividade;

produzir software com alta qualidade; e conduzir estudos empíricos que visem a avaliar e a com-

parar os diversos critérios de teste existentes.

Em geral, as ferramentas de teste utilizam o conceito de cobertura para medir o quanto um

critério foi satisfeito em relação aos seus requisitos. Coberturas de nós, arestas e definições-uso
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constituem alguns exemplos utilizados pelas ferramentas. A análise de cobertura permite identifi-

car áreas do programa não exercitadas por um conjunto de casos de teste e, dessa forma, avaliar

a qualidade desse conjunto. Além disso, por meio da análise de cobertura é possível medir o

progresso do teste e decidir quando finalizar essa atividade.

Para obter medidas de cobertura, muitas das ferramentas de teste fazem a instrumentação do

programa em teste. Ainstrumentaçãoconsiste em inserir novos códigos (ou instruções) no pro-

grama em teste de modo que, por meio desses novos comandos adicionados, o testador possa

observar o comportamento do programa e obter informações ou medidas referentes à sua execução

(Huang, 1978). A instrumentação pode ser realizada em tempo de compilação ou dinamicamente

e pode modificar o código-fonte ou o código intermediário. Algumas ferramentas comoJava Ins-

trumentation Engine(Tromer, 2006) permitem a instrumentação direta sobre o código-fonte Java.

Outras como BCEL (Dahm, 2006) instrumentam o bytecode Java.

A seguir é apresentada a descrição de uma série de ferramentas comerciais e não comerciais que

se encontram disponíveis para o teste de programas OO e OA escritos em Java e AspectJ. A des-

crição das ferramentas foi parcialmente extraída dos trabalhos dedos Santos Domingues (2001),

que consistiu em avaliar ferramentas de teste para programas OO, e também deVincenzi (2004)

e Lemos (2005). As informações sobre essas ferramentas foram obtidas por meio de pesquisa na

World Wide Web(WWW) e baseadas na documentação existente de cada uma.

Jtest (Parasoft Corporation, 2006) é uma ferramenta de teste de classes Java que executa os se-

guintes tipos de teste: análise estática, teste funcional, teste estrutural e teste de regressão (quando

manutenções são feitas no programa e os casos de teste armazenados são executados novamente

para a validação da aplicação modificada). No teste funcional, a ferramenta gera automaticamente

um conjunto essencial de casos de teste. O testador pode fornecer um conjunto adicional de casos

de teste que serão testados juntamente com os casos de teste gerados pela ferramenta. Em seguida,

todos os casos de teste são executados e seus respectivos resultados são mostrados em uma repre-

sentação de árvore. O testador pode então visualizar esses resultados e validá-los. Para evitar a

introdução de defeitos em códigos previamente testados e corretos, a ferramenta executa automa-

ticamente o teste de regressão. Outro recurso utilizado pela ferramenta para evitar que defeitos

sejam inseridos é a análise estática. Com ele, a ferramenta faz uma analise gramatical do código-

fonte Java e checa se ele segue um conjunto de padrões de codificação estabelecido. Qualquer

violação no padrão é relatada como um defeito.

JProbe Suite(Quest Software, 2006) é um conjunto de três ferramentas composto por:JProbe

Profiler, que ajuda a diagnosticar e eliminar gargalos de execução em códigos Java;JProbe Me-

mory Debugger, que detecta desperdício de memória e auxilia na redução do uso de memória em

aplicações Java; eJProbe Coverage, que localiza códigos não testados e mede quanto do código

está sendo exercitado, permitindo ao testador estimar qual a confiança dos testes executados.

Panorama for Java(International Software Automation (ISA), 2006) é um conjunto de cinco

ferramentas composto por:J_Test, J_SQA, J_Analyser, J_Browser, e J_Diagrammer. Estas fer-

ramentas são úteis no teste de software, garantia de qualidade e reengenharia. Elas também dão
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suporte às etapas de codificação e documentação do projeto de software.J_Testexecuta a análise

de cobertura de arestas, análise das freqüências das arestas executadas, análise da eficiência dos

casos de teste e minimização do conjunto de casos de teste. Todos os resultados das análises são

exibidos em gráficos.

JCover (Man Machine Systems, 2006) é um analisador de cobertura de código para programas

Java. Ele funciona tanto com arquivos fonte ou arquivos compilados. Obtém medidas de cobertura

de arestas, sentenças, métodos e classes. O analisador gera vários relatórios e gráficos que mostram

a cobertura alcançada. Por meio do recurso de análise de dados é possível ver como a cobertura

evoluiu durante as diversas execuções de testes e analisar as áreas do código que foram ou não

cobertas.

Clover (Cenqua, 2006) é uma ferramenta de análise de cobertura de programas Java que obtém

medidas de cobertura de métodos, arestas e sentenças. Para isso, a Clover instrumenta o código-

fonte. A ferramenta pode rastrear a cobertura de toda a vida de um projeto e produz relatórios

históricos mapeando o progresso da cobertura e outras métricas do projeto. Com a ferramenta é

possível também gerar relatórios em vários formatos e identificar códigos no programa que ainda

não foram testados.

JUnit é um framework que possibilita a criação de testes unitários em Java. O framework

JUnit é de código aberto e pode ser utilizado para escrever, executar e avaliar casos de teste (Beck

e Gamma, 2006). A idéia básica desse framework é implementar algumas classes específicas que

armazenam informações sobre os dados de entrada e a respectiva saída esperada para cada caso de

teste. Após a execução de um caso de teste, a saída obtida é comparada com a saída esperada e as

discrepâncias são relatadas.

Para gerar um caso de teste, cria-se uma classe de teste que é subclasse da classeTestCase

(declarada no pacote dojunit.framework do arquivojunit.jar ) e implementam-se os

métodos para fazer os testes. O nome da classe pode ser qualquer um desde que siga as regras para

a definição de identificadores em Java. Já os métodos devem ser identificados seguindo o padrão

testXxx() , ondeXxx é, normalmente, o nome do método a ser testado. Os métodos de uma

classe de teste devem ser públicos e não ter argumentos. Ao executar o JUnit as saídas esperadas de

um processamento são validadas por métodos chamadosassertXxx , ondeXxx pode serTrue ,

False , Equals ou outra condição.

O principal problema do JUnit é que ele não fornece informação a respeito da cobertura obtida

pelos casos de teste. JUnit pode ser utilizado mesmo que somente o bytecode e a especificação do

programa estejam disponíveis.

JaBUTi (Java Bytecode Understanding and TestIng) (Vincenzi, 2004) é uma ferramenta de

teste desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software do ICMC, em colaboração

com outros grupos de pesquisa. A ferramenta JaBUTi é um ambiente completo para o entendi-

mento e teste de programas e componentes Java que fornece diferentes critérios de teste estruturais

para a análise de cobertura, um conjunto de métricas estáticas para avaliar a complexidade das
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classes que compõem o programa/componente e implementa ainda algumas heurísticas de partici-

onamento de programas que visam a auxiliar a localização de defeitos4.

Para permitir a análise de cobertura de um programa Java, a ferramenta implementa seis

critérios de teste intra-métodos (discutidos na Seção3.4.1), dos quais quatro são critérios de

teste baseado em fluxo de controle (todos-nós-independentes-de-exceção, todos-nós-dependentes-

de-exceção, todas-arestas-independentes-de-exceçãoe todas-arestas-dependentes-de-exceção) e

dois são critérios de teste baseados em fluxo de dados (todos-usos-independentes-de-exceçãoe

todos-usos-dependentes-de-exceção). Os pares de critériostodos-nós-independentes-de-exceção

e todos-nós-dependentes-de-exceção, todas-arestas-independentes-de-exceçãoe todas-arestas-de-

pendentes-de-exceçãocompõem os critériostodos-nóse todas-arestas, respectivamente (Roper,

1995), da mesma forma que o par de critériotodos-usos-independentes-de-exceçãoe todos-usos-

dependentes-de-exceçãocompõe o critériotodos-usos(Rapps e Weyuker, 1985).

A decisão por dividir esses critérios foi tomada em virtude da distinção entre partes de código

relacionadas com a execução “normal” do programa daquelas relacionadas com o tratamento de

exceções. Tal distinção permite ao testador se concentrar em aspectos diferentes do programa, um

de cada vez, realizando a atividade de teste de modo incremental e respeitando as restrições de

tempo e custo que lhe forem impostas.

Os principais passos para realizar a análise de cobertura são: instrumentar os arquivos .class,

coletar informação de cobertura durante a execução do programa (execution trace information) e

determinar quão bem cada um dos métodos de todas as classes foram testados de acordo com os

critérios de teste disponíveis.

Para facilitar a geração de casos de teste com o objetivo de aumentar a cobertura em relação

aos critérios de teste, utilizando o conceito de dominadores e super-bloco (Agrawal, 1994), a fer-

ramenta atribui diferentes pesos aos requisitos de teste indicando qual o requisito de teste que,

se coberto, aumentaria ao máximo a cobertura em relação ao critério considerado. Para avaliar o

andamento da atividade de teste, relatórios de teste com diferentes níveis de granularidade (por

projeto, por classe, por método, por caso de teste) podem ser gerados para auxiliar o testador a

decidir quando parar os testes ou quais partes ainda não foram suficientemente testadas.

JaBUTi/AJ (Java Bytecode Understanding and TestIng for AspectJ) (Lemos, 2005) é uma

extensão da ferramenta JaBUTi para apoiar teste de unidade de programas orientados a aspectos

escritos em Java e AspectJ. Deste modo, por ser uma extensão da ferramenta JaBUTi, tudo o que

foi discutido anteriormente quanto às funcionalidades e classes da JaBUTi pode ser considerado

como presente na JaBUTi/AJ.

Entretanto, para dar suporte a teste de programas OA, a ferramenta JaBUTi/AJ possui algu-

mas diferenças em relação à versão somente OO. Uma dessas diferenças diz respeito aos critérios

de teste. Além dos critérios existentes na JaBUTi (discutidos na Seção3.4.1), na JaBUTi/AJ são

implementados mais três novos critérios de teste (discutidos na Seção3.5.1), dos quais dois são cri-

4A maior parte do texto sobre a ferramenta JaBUTi foi retirada deVincenzi (2004)
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térios de teste baseado em fluxo de controle:todos-nós-transversaise todas-arestas-transversais;

e um é critério de teste baseados em fluxo de dados:todos-usos-transversais. Outra diferença

diz respeito ao grafo Def-Uso (DU) da JaBUTi. Este foi estendido para um novo grafo chamado

grafo Def-Uso Orientado a Aspectos (AODU) o qual passou a exibir informações referentes aos

nós transversais. Mais informações sobre a interface e algumas funcionalidades da ferramenta

JaBUTi/AJ são discutidas na Seção5.3.1

Na Tabela3.5 são apresentadas algumas comparações entre as ferramentas de teste anterior-

mente analisadas. As colunas referentes as características são: (1) Análise Estática, (2) Teste de

Unidade, (3) Teste de Integração, (4) Teste de Sistema, (5) Critérios Funcionais, (6) Critérios de

Fluxo de Controle, (7) Critérios de Fluxo de Dados, (8) Exigência de código-fonte, (9) Teste de

Regressão e (10) Apóia teste de programas OA.

Tabela 3.5:Características apresentadas pelas ferramentas de teste OO e OA (adaptada de
Vincenzi (2004)).

Ferramentas Características
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

JProbe Suite
√ √ √ √ √

Panorama for Java
√ √ √

JCover
√ √

JUnit
√ √

Jtest
√ √ √ √ √ √ √

Clover
√ √ √

JaBUTi
√ √ √

JaBUTi/AJ
√ √ √ √

Analisando a Tabela3.5 observa-se que somente a ferramenta JaBUTi/AJ apóia o teste de

programas OA. Com relação às fases de teste de software, dentre as ferramentas analisadas, o teste

de unidade é apoiado por todas elas. Entretanto, poucas (somente JProbe Suíte e JTest) dão suporte

ao teste de sistema e nenhuma apóia o teste de integração. A ferramenta Jtest é a única que realiza

teste de regressão. Quanto aos critérios de teste, os critérios de fluxo de controle são aplicados em

todas as ferramentas analisadas. O mesmo não ocorre com os critérios de fluxo de dados, que só

são analisados nas ferramentas JaBUTi e JaBUTi/AJ, e com os critérios de teste funcionais, que

estão presentes somente no JUnit e Jtest. O framework JUnit e as ferramentas JCover, JaBUTi e

JaBUTi/AJ são ferramentas que funcionam tanto com arquivos fonte ou arquivos compilados. Por

fim, a análise estática é efetuada somente nas ferramentas JProbe Suíte e Jtest.

Conforme analisado anteriormente, nenhuma ferramenta de teste de programas existente atual-

mente dá suporte ao teste estrutural de integração de programas Java. Para suprir essa deficiência, a

ferramenta JaBUTi/AJ foi estendida para apoiar este tipo de teste. A abordagem de teste estrutural

de integração par-a-par (pairwise) foi a abordagem utilizada para implementar o teste de integra-

ção na ferramenta. Mais detalhes sobre a extensão são discutidos na Seção5.2. Vale destacar que

esta extensão só pode ser realizada dentro do tempo do programa de mestrado graças a toda a es-

trutura e funcionalidades (tais como, análise e instrumentação do bytecode, construção dos grafos
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e execução dos casos de teste) já existentes na ferramenta JaBUTi/AJ para a execução de testes de

unidade.

3.7 Considerações Finais

Neste capítulo foi discutido sobre a atividade de teste software, dando enfoque ao teste es-

trutural de programas orientados a objetos e de programas orientados a aspectos. Inicialmente,

comentou-se brevemente sobre os fundamentos e conceitos envolvidos no teste de software. Em

seguida, algumas abordagens de teste estrutural OO e OA, tanto de unidade quanto de integração,

foram abordadas. Disso, verificou-se que poucos tratam o teste de integração, principalmente para

teste de programas OA. Por fim, foram analisadas algumas ferramentas utilizadas para teste de

programas OO e OA escritos em Java e AspectJ. Dentre elas observou-se que nenhuma dá suporte

ao teste estrutural de integração.

Dessa revisão constata-se que seria muito interessante o desenvolvimento de uma abordagem

de teste de integração para o teste de programas OO e OA e a implementação dessa abordagem em

uma ferramenta de teste. No próximo capítulo é proposta uma nova abordagem de teste estrutural

de integração par-a-par de programas OO e OA.



CAPÍTULO

4
Teste Estrutural de Integração

Par-a-Par de Programas OO e OA

4.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentada uma abordagem de teste estrutural de integração par-a-par para

programas OO e OA. A finalidade dessa abordagem é descobrir defeitos que possam existir na

interface entre os pares de unidades que se relacionam em um programa.

Na Seção4.2 são discutidos os tipos de teste estrutural de integração par-a-par. Na Seção4.3

é apresentado o modelo de fluxo de dados que é utilizado para identificar o que caracteriza uma

definição ou um uso de uma variável em uma sentença Java. Na Seção4.4 é definido o grafo de

fluxo utilizado pela abordagem de teste proposta. Na Seção4.5 os critérios de teste estrutural de

integração par-a-par são abordados. Finalmente, na Seção4.6 são apresentadas as considerações

finais do capítulo.

4.2 Tipos de Teste Estrutural de Integração Par-a-Par

Programas OO ou OA são constituídos de módulos que definem unidades. Estas unidades

podem se relacionar com o objetivo de produzir um determinado comportamento no programa. Em

um programa OO, os módulos são as classes e as unidades são os métodos. Já em um programa

OA, os módulos são classes e aspectos e as unidades são métodos e adendos.

79
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O teste estrutural de integração par-a-par (discutido na Seção3.4.3) de um programa OO ou

OA tem como objetivo testar a interação entre os pares de unidades que se relacionam. Para

programas OO este tipo de teste envolve testar a interação entre os pares de métodos (m-m). Já

para programas OA, o teste estrutural de integração par-a-par deve considerar os seguintes pares de

unidades: método-método (m-m), método-adendo (m-a), adendo-método (a-m) e adendo-adendo

(a-a). Na Figura4.1 é mostrado um exemplo simples de programa OA contendo duas classesC1

e C2 e um aspectoA1. A classeC1 possui os métodosm1() , m2() e m3() . A classe C2 tem

um métodom4() . Já o aspectoA1 possui o conjunto de juncão (pointcut) pc1 que captura as

execuções do métodom2() da classeC1 e o conjunto de junçãopc2 que captura as chamadas ao

métodom3() da classeC1. O adendo anterior (before() ) é disparado antes da execução dos

pontos de junções selecionados pelo conjunto de junçãopc1 e o adendo posterior (after() ) é

disparado após a chamada dos pontos de junções selecionados pelo conjunto de junçãopc2 . Na

Tabela4.1são mostrados os pares de unidades que se relacionam neste exemplo e o tipo de par de

unidades que eles representam.

public class C1 {
public void m1() {

...
m2();
...

}
public void m2(){

//o adendo before() do aspecto A1
//é disparado neste ponto, antes
//da execução de m2().
...

}
public static void m3(){

...
}

}

public class C2 {
public void m4() {

...
}

}

public aspect A1 {
pointcut pc1 : execution (* C1.m2());
pointcut pc2 : call (* C1.m3());

before (): pc1() {
...
C1.m3();
//o adendo after() definido neste aspecto
//é disparado neste ponto, após a
//chamada ao método m3() de C1.
...

}

after (): pc2() {
...
C2 c2 = new C2();
c2.m4();
...

}
}

Figura 4.1: Exemplo simples de programa OA para demonstrar interação par-a-par entre as
unidades.

Tabela 4.1:Pares de unidades do exemplo da Figura4.1e que tipo de interação eles representam.
Par de unidades Tipo de interação

(C1)m1() - (C1)m2() m-m
(C1)m2() - (A1)before() m-a
(A1)before() - (C1)m3() a-m
(A1)after() - (C2)<init>() ∗ a-m
(A1)after() - (C2)m4() a-m
(A1)before() - (A1)after() a-a
∗ Um construtor é representado por<init>
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Um par de unidades pode estar definido em um mesmo módulo ou em módulos diferentes.

Considerando este fato, são definidos dois tipos de teste estrutural de integração par-a-par: intra-

módulo e inter-módulo. O tipo de testeintra-módulo tem como objetivo testar a integração entre

os pares de unidades que se relacionam e estão em um mesmo módulo. O tipo de testeinter-

módulo, por sua vez, tem como finalidade testar os pares de unidades que se relacionam e estão

definidos em módulos diferentes. Na Tabela4.2 são mostrados os pares de unidades que se re-

lacionam no exemplo da Figura4.1 e o tipo de teste estrutural de integração par-a-par que eles

representam.

Tabela 4.2:Pares de unidades do exemplo da Figura4.1e o tipo de teste estrutural de integração
par-a-par eles representam.

Par de unidades Tipo de TI par-a-par

(C1)m1() - (C1)m2() Intra-módulo
(C1)m2() - (A1)before() Inter-módulo
(A1)before() - (C1)m3() Inter-módulo
(A1)after() - (C2)<init>() ∗ Inter-módulo
(A1)after() - (C2)m4() Inter-módulo
(A1)before() - (A1)after() Intra-módulo
∗ Um construtor é representado por<init>

No tipo de teste estrutural de integração par-a-par inter-módulo pode ocorrer casos de poli-

morfismo da linguagem Java denominado sobrescrita (discutido na Seção2.2.1). Nestes casos o

compilador não tem condições de decidir qual método instância será executado naquele ponto do

programa, pois o método pode ter sido sobrescrito em outras classes (classes derivadas). Essa de-

cisão é tomada apenas em tempo de execução e depende do tipo do objeto em que o método de

instância está sendo invocado. Assim, para estes casos especiais, decidiu-se por criar um par de

unidades entre a unidade chamadora e cada método que sobrescreve o método chamado (se houver

algum). Vale ressaltar que no caso de uma chamada a um método abstrato (ou seja, um método

que não possui implementação), não é criado um par de unidades entre a unidade chamadora e o

método abstrato.

Além disso, em um programa pode ocorrer o caso de uma unidade chamar uma outra unidade

mais de uma vez em seu corpo. Quando isso ocorre, é criado um par de unidades para cada

chamada encontrada.

Na Figura4.2 é apresentado um exemplo com polimorfismo e que aborda a situação de uma

unidade chamar outra unidade mais de uma vez. Observe que no métodom() da classeMocorre

uma chamada ao métodon() da classeP. Porém, o parâmetro formalx do métodom() , que é

utilizado para invocar o métodon() , pode estar referenciando tanto um objeto do tipoPquanto um

objeto das classes derivadas deP, neste caso, as classesA eB. Como as classesA eB sobrescrevem

o métodon() , é impossível prever, em tempo de compilação, qual versão do métodon() será

executada. Assim, são criados três pares de unidades: um par entre o métodom() e o método

n() da classeP, outro par entre o métodom() e o métodon() da classeA e, finalmente, um

par entre o métodom() e o métodon() da classeB. Além disso, repare que no métodomain()
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são feitas duas chamadas ao métodom() . Deste modo, são criados dois pares de unidades entre

o métodomain() e o métodom() . Na Tabela4.3 são mostrados alguns dos pares de unidades

identificados neste exemplo. Observe que as chamadas aos construtores das classesA e B não

foram consideradas.

public class P {
public void n() {

...
}

}

public class A extends P {
public void n() {

...
}

}

public class B extends P {
public void n() {

...
}

}

public class M {
public static void m(P x) {

x.n();
}

public static void main(String args []) {
P o;
o = new A();
m(o);
o = new B();
m(o);

}
}

Figura 4.2: Exemplo com polimorfismo e chamada de uma unidade a outra mais de uma vez.

Tabela 4.3:Pares de unidades identificados no exemplo da Figura4.2.
Par de unidades

1 (M)m() - (P)n()
2 (M)m() - (A)n()
3 (M)m() - (B)n()
4 (M)main() - (M)m()
5 (M)main() - (M)m()

Para analisar a identificação de pares de unidades, na Figura4.3 é mostrado um exemplo real

de aplicação orientada a aspectos. Este exemplo será utilizado ao longo deste capítulo. O código-

fonte é de uma aplicação simples que realiza a soma e a subtração de dois números. A aplicação

possui duas classes e um aspecto. A classeCalculo possui o métodocalcular que efetua

os cálculos de soma e subtração dos números e armazena os resultados em atributos de instân-

cia. A classePrincipal possui o métodoefetuarCalculos que cria um objeto da classe

Calculo e, a partir deste objeto, chama o métodocalcular . Por fim, o aspectoAspectLog

tem o conjunto de junçãopcLog que captura toda execução do métodocalcular da classe

Calculo . O adendo anterior, responsável por imprimir registros de log que contêm os núme-

ros que serão calculados, é disparado nos pontos de junção selecionados pelo conjunto de junção

pcLog .

A partir do código-fonte apresentado na Figura4.3, os seguintes pares de unidades podem ser

identificados. Estes pares de unidades estão resumidos na Tabela4.4. O padrão de nomeação

utilizado para identificar os pares de unidades na Tabela4.4é explicado na Seção5.2.1.

1. o métodoefetuarCalculos da classePrincipal relaciona-se com o construtor da

classeCalculo ;
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01. public aspect AspectLog {
02. pointcut pcLog( int a1, int a2):
03. execution (* src.Calculo.calcular(..))

&& args (a1,a2);
04.
05. before ( int a1, int a2) : pcLog(a1,a2) {
06. System.out.println("Numeros: " +

a1 + " e " + a2);
07. }
08. }

09. public class Calculo {
10. public int resSum;
11. public int resSub;
12.
13. public void calcular( int p1, int p2) {
14. this .resSum = p1 + p2;
15. if ( p1 > p2 )
16. this .resSub = p1 - p2;
17. else
18. this .resSub = p2 - p1;
19. }
20. }

21. public class Principal {
22. public static void efetuarCalculos(

int d1, int d2) {
23. int num1 = d1;
24. int num2 = d2;
25. Calculo calc = new Calculo();
26. calc.calcular(num1, num2);
27. System.out.println("Soma = " +

calc.resSum);
28. System.out.println("Subtracao = " +

calc.resSub);
29. }
30. }

Figura 4.3: Código-fonte da aplicação simples de soma e subtração.

2. o métodoefetuarCalculos da classePrincipal relaciona-se com o métodocalcu-

lar da classeCalculo ;

3. o métodocalcular da classeCalculo relaciona-se com o adendo anterior (before )

do aspectoAspectLog que é disparado nos pontos de junção selecionados pelo conjunto

de junçãopcLog .

Tabela 4.4: Identificação dos pares de unidades que se relacionam no exemplo da Figura4.3.
Par de unidades Tipo de TI

par-a-par

1 (Principal)efetuarCalculos(DD)V-(Calculo)<init>()V ∗ Inter-módulo
2 (Principal)efetuarCalculos(DD)V-(Calculo)calcular(DD)V Inter-módulo
3 (Calculo)calcular(DD)V-(AspectLog)before(DD)V Inter-módulo

∗ Um construtor é representado por<init>

4.3 O Modelo de Fluxo de Dados para a Linguagem Java

Um modelo de fluxo de dados é utilizado para determinar o que caracteriza uma definição ou

um uso de uma variável em uma sentença ou instrução. Esta dissertação propõe um modelo de

fluxo de dados para bytecode Java. Porém, antes de descrever o modelo proposto, é importante

ressaltar que, para facilitar a elaboração do mesmo, são utilizados apenas classes e métodos, des-

considerando aspectos e adendos pelos seguintes motivos: (1) neste texto está sendo tratado apenas

aspectos do tipoSingleton (discutido na Seção2.3.1), ou seja, aspectos que possuem uma única

instância que é criada automaticamente quando o programa é executado e é usada durante toda a
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aplicação; (2) baseado no fato do compilador/combinador do AspectJ produzir, como resultado da

compilação/combinação, um bytecode Java idêntico para métodos e adendos, considera-se que os

adendos são similares aos métodos.

O modelo proposto foi adaptado deVincenzi (2004) que, primeiramente, classificou as ins-

truções bytecode Java, relacionando cada uma com o fluxo de dados envolvido, ou seja, se uma

instrução caracteriza uma definição, um uso, uma definição e uso (no caso da instruçãoiinc )

ou uma instrução que não tem implicações. Essa classificação é apresentada na Tabela3.3. Em

seguida,Vincenzi (2004) fez algumas suposições para identificação de definições e usos dos dife-

rentes tipos de variáveis em Java. Uma variável é um local de armazenamento que possui um tipo

associado que pode ser primitivo ou de referência. Uma variável sempre contém um valor compa-

tível com seu tipo, ou seja, uma variável primitiva sempre armazena valores do exato tipo primitivo

e uma variável de referência pode armazenar ou uma referência nula ou uma referência para qual-

quer objeto cuja classe (ou array) seja compatível com o tipo da variável. Na linguagem Java,

pode-se encontrar cinco tipos de variáveis, a saber: variáveis locais, variáveis agregadas, atributos

estáticos, atributos de instância e parâmetros. Os tipos de variáveis são discutidos a seguir.

1. Variáveis locais são unicamente visíveis dentro do escopo dos métodos nos quais elas são

declaradas. Elas podem ser do tipo primitivo (variáveis primitivas) ou do tipo de referência

(variáveis de referência). Uma variável local não é iniciada até que sua sentença de declara-

ção seja executada.

2. Variáveis Agregadas (ou elementos de array) são variáveis não nomeadas que são criadas

e iniciadas sempre que um novo array é criado. Pode existir também array de arrays, que

são denominados multi-arrays (matrizes ou vetores multidimensionais). Para tratar variáveis

agregadas foi utilizada a abordagem proposta porHorgan e London (1991), que consideram

uma variável agregada unidimensional como sendo uma única localização de memória de tal

modo que, quando ocorre uma definição (uso) de qualquer um de seus elementos, considera-

se que a variável agregada em si é que está sendo definida (usada) e não apenas o elemento

particular.

3. Atributos estáticos são atributos declarados em uma classe utilizando a palavra reservada

static . Eles são criados e recebem um valor inicial quando a classe é carregada. O valor

de um atributo estático é associado a classe onde ele é definido e é compartilhado com todas

as instâncias da classe.

4. Atributos de instância são atributos declarados em uma classe sem utilizar a palavra reser-

vadastatic . Se uma classeCl tem um atributo de instânciaa, então esse atributo é criado

e iniciado assim que um novo objeto da classeCl é criado. Diferentemente dos atributos es-

táticos, os atributos de instância armazenam valores que são específicos para cada instância

da classe.
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5. Parâmetros formais representam valores de argumentos passados para um método. Para todo

parâmetro presente na declaração do método, uma nova variável local é criada no corpo do

método toda vez que ele for invocado. Um parâmetro formal é iniciado com o correspon-

dente valor de argumento passado na chamada.

A partir daí, são definidas as seguintes suposições para identificação da definição e uso de

variáveis:

1. Não é considerado o uso de um literalc.

2. A definição ou uso de uma variável primitivap é considerada como sendo unicamente a

definição ou uso dep.

3. A definição de uma variável de referênciar pode envolver uma referência nula ou uma

referência a um objeto (que esta sendo construído ou que já existe na memória), que pode ser

um array ou uma instância de uma determinada classe. Assim, a definição de uma variável de

referênciar envolvendo uma referência nula é considerada como sendo somente a definição

de r. A definição de uma variável de referênciar envolvendo uma referência a um objeto é

considerada como sendo a definição der e, no caso de um array, a definição das variáveis

agregadasr[] ou, no caso de uma instância da classeCl que possuaf como atributo de

instância, a definição do atributo de instânciar.f . O uso de uma variável de referênciar é

considerada como sendo unicamente o uso der.

4. Variáveis agregadas são consideradas como sendo uma única posição de memória. Assim,

a definição de uma variável agregadaa[] , que é um elemento de um array referenciado pela

variável de referênciaa, é considerada como sendo a definição dea[] e a definição do array

referenciado pora (representado como definição dea). O uso de uma variável agregada

a[] é considerado como sendo o uso da variável de referênciaa, que permite o acesso ao

elemento, e o uso da variável agregadaa[] .

5. A definição de um atributo de instânciaf de uma variável de referênciar do tipo da classe

Cl é considerada como sendo o uso da variável de referênciar, que permite o acesso ao

atributo, a definição do atributo de instância (representado porr.f ) e a definição do objeto

referenciado pela variável de referênciar (representado como definição der). O uso de um

atributo de instânciaf é considerado como sendo o uso da variável de referênciar (para

acessar o atributo) e uso do atributo de instânciar.f .

6. O acesso aos atributos estáticos (ou de classe) é feito sem a necessidade de se ter uma variá-

vel de referência. Assim, a definição ou uso de qualquer atributo estáticosde uma classeCl

é considerada como sendo somente a definição ou uso do atributo estático representado por

Cl.s. Mesmo que a definição ou uso do atributo estático seja feita por meio de uma variável
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de referênciar do tipo da classeCl, no nível de bytecode, tal variável de referência é auto-

maticamente convertida no nome da classe, não sendo caracterizado um uso da variável de

referência nesse caso.

7. Na invocação de um método de instânciami, tal comor.mi(t1; t2; . . . ; tn), ondeti é um

parâmetro que pode ser um literal ou um dos tipos de variáveis, considera-se que ocorre um

uso da variável de instânciar e uso dos parâmetrost1, t2, . . ., tn segundo as regras descritas

nos itens de 1 a 6. Na invocação de um método estáticoms, tal comoCl.ms(t1; t2; . . .; tn),

considera-se que ocorrem usos dos parâmetrost1, t2, . . ., tn segundo as regras descritas nos

itens de 1 a 6.

8. Em uma atribuição de uma expressão a uma variávelv da formav = e1 op e2 op . . . en,

ondeei é um item da expressão que pode ser um literal ou um dos tipos de variáveis eop é

um operador, considera-se que ocorre uso dee1, e2, . . ., en conforme as regras descritas nos

itens 1 a 6, e definição dev.

Na Tabela4.5 são apresentados alguns exemplos de sentenças genéricas de Java e suas cor-

respondentes definições e usos. Antes de analisar os exemplos deve-se considerar os seguintes

termos:

• c: um literal;

• n: um valor primitivo do tipo inteiro;

• p: uma variável primitiva;

• a: uma variável de referência a um array;

• a[] uma variável agregada (ou elemento do array) que pode ser do tipo primitivo ou referência;

• Cl: uma classe que possui: um atributo de instânciaf , um atributo estáticos, um método de instânciami e um

método estáticoms.

• Cl.s: um atributo estático da classeCl que pode ser do tipo primitivo ou referência;

• r: uma variável de referência a um objeto do tipo da classeCl;

• r.f : um atributo de instância der que pode ser do tipo primitivo ou referência;

• null: referência a nenhum objeto ou array;

• v: uma variável que pode serp, a, a[] , r, r.f ouCl.s;

• t: um parâmetro que pode serc ouv;

• e: uma expressão simples ou complexa;

Além das sentenças usadas para ilustrar o modelo de fluxo de dados na Tabela4.5, podem ser

consideradas todas as sentenças válidas na linguagem, como por exemplo:r.a[n] = p 1 + Cl.ms(c,

p2). Neste caso tem-se uso dep1, uso dep2, uso der, uso dea, definição dea[] , definição do array

referenciado pora e definição do objeto referenciado porr (representado como definição der).

Essa sentença é ilustrada pelas linhas 26 e 15 da Tabela4.5.
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Tabela 4.5:Exemplos de sentenças Java genéricas e suas correspondentes definições e usos.
Tipo Sentença Usos/Definições das variáveis

1 p = c definição dep
2 p = v uso dev e definição dep
3 v = p uso dep e definição dev
4 a = new type[n] definição do array referenciado pora (representado como definição dea)

e definição dea[]
5 a = null definição dea
6 a1 = a2 uso dea2, definição dea1 e definição dea1[]
7 a[n] = c uso dea, definição dea[] , definição do array referenciado pora

(representado como definição dea)
8 a[n] = v uso dev, uso dea, definição dea[] e definição do array referenciado pora

(representado como definição dea)
9 v = a[n] uso dea, uso dea[] e definição dev
10 r = null definição der
11 r = new Cl() definição do objeto referenciado porr (representado como definição der)

e definição der.f
12 r = new Cl(t1,. . .,tn) uso det1, . . ., uso detn, definição do objeto referenciado porr

(representado como definição der) e definição der.f
13 r1 = r 2 uso der2, definição der1 e definição der1.f
14 r.f = c uso der, definição der.f e definição do objeto referenciado porr

(representado como definição der)
15 r.f = v uso dev, uso der, definição der.f e definição do objeto referenciado porr

(representado como definição der)
16 v = r.f uso der, uso der.f e definição dev
17 Cl.s = c definição deCl.s
18 Cl.s = v uso dev e definição deCl.s
19 v = Cl.s uso deCl.se definição dev
20 v = Cl.ms(c) definição dev
21 v1 = Cl.ms(v2) uso dev2 e definição dev1

22 v = Cl.ms(t1,. . .,tn) uso det1, . . ., uso detn e definição dev
23 v = r.mi(c) uso der e definição dev
24 v1 = r.mi(v2) uso der, uso dev2 e definição dev1

25 v = r.mi(t1,. . .,tn) uso der, uso det1, . . ., uso detn e definição dev
26 v = e1 op . . . en uso dos fatores dee1, . . ., uso dos fatores deen e definição dev

O programa OA cujo código-fonte é mostrado na Figura4.3é utilizado como exemplo real não

exaustivo de aplicação do modelo de fluxo de dados. A partir de algumas sentenças do programa

são identificados definições e usos das variáveis. Essa identificação é apresentada na Tabela4.6,

onde: a coluna ‘Exemplo’ contém uma numeração seqüencial dos exemplos, a coluna ‘Tipo’ cor-

responde a um ou mais exemplos genéricos da Tabela4.5, a coluna ‘Linha’ corresponde à linha da

sentença no código-fonte da Figura4.3 e a coluna ‘Definições/Usos’ mostra as definições e usos

das variáveis nas sentenças.
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Tabela 4.6:Exemplos de sentenças da aplicação de soma e subtração e suas correspondentes
definições e usos.

Exemplo Tipo Linha Definições/Usos

1 2 23 Ocorre o uso do parâmetrod1 e definição da variável primitivanum1.
2 12 25 Ocorre a definição da variável de referênciacalc que referencia o novo

objeto criado. Ao criar o objeto, todos seus atributos de instância são
iniciados. Deste modo, ocorre a definição dos atributos de instância
calc.resSum ecalc.resSub .

3 24 26 Ocorre o uso da variável de referênciacalc para acessar o método de
instânciacalcular e os usos das variáveis primitivasnum1 enum2
passadas como parâmetro.

4 16 28 Ocorre o uso da variável de referênciacalc para acessar os atributos de
instância e uso do atributo de instânciacalc.resSub .

5 15, 14 Ocorre o uso da referência ao objeto correntethis , uso do parâmetrop1
26 e uso do parâmetrop2 . Depois de calculada a soma dep1 ep2 , ocorre a

definição do atributo de instânciathis.resSum . Por fim, como se está
alterando um dos atributos do objeto corrente, ocorre também a definição
do objeto referenciado porthis (representado como definição dothis ).

4.4 Grafo de Fluxo para Teste Estrutural de Integração

Par-a-Par

Para efetuar o teste estrutural de integração par-a-par entre os pares de unidades de programas

OO (m-m) ou OA (m-m, m-a, a-m ou a-a) deve-se considerar todo o fluxo de execução (fluxo de

controle e de dados) que ocorre entre a unidade chamadora e a unidade chamada. Por exemplo, no

fluxo de execução de um programa OO um método pode chamar um outro método. Quando é feita

a chamada, o fluxo de execução é passado para o método chamado. Após a execução do método

chamado, o fluxo retorna ao método que chamou e este continua sua execução. Já em programas

OA a execução pode envolver, além dos métodos, os adendos. Assim, no fluxo de execução de um

programa OA um método ou um adendo pode chamar um outro método ou ser interceptado por

um adendo que é disparado quando um determinado ponto de junção é alcançado. Deste modo,

quando é feita uma chamada a um método ou quando um ponto de junção é alcançado, o fluxo de

execução é passado para o método chamado ou para o adendo que afeta o ponto de junção. Após

a execução do método chamado ou do adendo que foi disparado, o fluxo retorna ao método que

chamou ou ao ponto de junção onde o adendo foi disparado e a execução continua.

Para representar todo o fluxo de execução que ocorre entre um par de unidades, torna-se ne-

cessária a definição de um grafo que seja a integração dos grafos das unidades que se relacionam.

Para isso é proposto um grafo de integração par-a-par. Este grafo foi baseado no Grafo Def-Uso

Método-Adendo (MADU) (Lemos, 2005) (discutido na Seção3.5.2) e tem a finalidade de integrar

os Grafos Def-Uso Orientado a Aspectos (AODU) (Lemos, 2005) das unidades que se relacionam.

Porém, antes de definir o grafo de integração par-a-par é necessário adaptar o grafoAODU . O

grafoAODU de uma determinada unidadeu é da formaAODU(u) = (N, E, s, T, C) (discutido

na Seção3.5.1). Conforme definido porLemos (2005), o componenteC é o conjunto de nós
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transversais que representam um nó do grafo em que ocorre uma interação com um adendo de

um dado aspecto. Entretanto, o teste estrutural de integração par-a-par aqui proposto não trata

apenas interações com adendos, mas também interações com métodos, estas representadas pelos

nós de chamada (Vincenzi, 2004). Assim, a definição formal do grafoAODU de uma determinada

unidadeu foi revista e alterada para a seguinte forma:AODU(u) = (N, E, s, T, I), em que o

componenteC foi substituído pelo componenteI, este último definido como um conjunto de nós

de interação, isto é, um conjunto que contém tanto os nós transversais — que representam um nó

no qual ocorre uma interação com um adendo de um dado aspecto — quanto os nós de chamada

— que representam um nó no qual ocorre uma interação com um método de uma dada classe ou

aspecto.

A partir daí, pode-se definir o Grafo Def-Uso Par-a-Par (PairWise Def-Use— PWDU). Ele

é um grafo dirigido cuja utilização tem como objetivo apoiar o teste estrutural de integração par-

a-par das unidades de um programa OO ou OA. O grafoPWDU é uma abstração formada pela

integração do grafoAODU da unidade chamadora (ou que chama) e do grafoAODU da unidade

chamada. Essa integração é feita de modo que o grafoAODU da unidade chamada seja integrado

ao grafoAODU da unidade chamadora. Para diferenciar os nós e as arestas das unidades integra-

das, são definidos um novo tipo de nó —nó integrado (integrated node) que representa os nós da

unidade chamada — e dois novos tipos de aresta —aresta integrada(integrated edge) que é a

aresta entre dois nós integrados e aaresta de integração(integration edge) que representa a aresta

entre um nó da unidade chamadora e um nó da unidade chamada, ou vice-versa.

Para construir o grafoPWDU de um par de unidades deve-se aplicar o algoritmo a seguir.

Suponha o par de unidadesu1 e u2, sendo queu1 chamau2, ou seja,u1 representa a unidade

chamadora eu2 representa a unidade chamada.

1. Construir o grafoAODU da unidadeu1.

(a) Durante a construção, identificar o nó onde ocorre a chamada da unidadeu2 (nó de interação);

(b) Após identificado o nó de interação, deve-se identificar o nó adjacente ao nó de interação (nó de re-

torno)1;

2. Construir o grafoAODU da unidadeu2.

(a) Durante a construção definir todos os nós deu2 como nós integrados;

3. Remover as arestas entre o nó de interação e os nós de retorno;

4. Criar uma aresta de integração entre o nó de interação e o nó de entrada do grafoAODU da unidadeu2.

5. Criar arestas de integração entre os nós de saída do grafoAODU da unidadeu2 e os nós de retorno.

6. Redefinir os conjunto de definição e uso de cada nó do grafoPWDU e fazer o mapeamento das variáveis que

se comunicam entre as unidades.

1Neste trabalho considera-se apenas um nó de retorno pois, por meio da análise do bytecode e de como os grafos
são construídos na ferramenta JaBUTi/AJ, constatou-se que sempre haverá um único nó de retorno
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O grafoPWDU do par de unidadesu1 eu2 terá como nó de entrada o mesmo nó de entrada do

grafoAODU da unidadeu1 (chamadora). O mesmo vale para os nós de saída, ou seja, os nós de

saída do grafoPWDU deu1 e u2 serão os mesmos nós de saída do grafoAODU da unidadeu1.

A definição formal do grafoPWDU deu1 eu2 é apresentada a seguir. Considere o grafoAODU
das unidadesu1 eu2 da forma:

• AODU(u1) = (N1, E1, s1, T1, I1)

• AODU(u2) = (N2, E2, s2, T2, I2)

O grafoPWDU do paru1 eu2 é definido como um grafo dirigidoPWDU(u1, u2) = (N, E, s,

T, I, i, r), tal que:

• N = N1 ∪N2 representa o conjunto completo de nós do grafoPWDU , tal que:

– N1 é o conjunto de nós deu1;

– N2 é o conjunto de nós deu2, também denominado conjunto de nós integrados —Ni;

• E = E1 ∪ E2 ∪ El é o conjunto completo de arestas do grafoPWDU , tal que:

– E1 ⊆ N1XN1 é o conjunto de arestas deu1 definido comoE1 = {(x, y) ∈ E|(x ∈
N1)∧ (y ∈ N1)}. E1r eE1e são subconjuntos disjuntos deE1 de arestas regulares e de

exceção, respectivamente.

– E2 ⊆ N2XN2 é o conjunto de arestas deu2, também denominado conjunto de arestas

integradas —Ei, definido comoE2 = {(x, y) ∈ E|(x ∈ N2) ∧ (y ∈ N2)}. E2r e E2e

são subconjuntos disjuntos deE2 de arestas regulares e de exceção, respectivamente.

– El é o conjunto de arestas de integração, criadas para integrar os dois grafosAODU ,

definido comoEl = {(x, y) ∈ E|((x ∈ N1) ∧ (y ∈ N2)) ∨ ((x ∈ N2) ∧ (y ∈ N1))}
sendo que:

∗ sex ∈ N1 e y ∈ N2, entãox = c (o componentei é definido abaixo) ey = s2 (o

componentes2 é definido abaixo);

∗ sex ∈ N2 ey ∈ N1, entãox ∈ T2 (o componenteT2 é definido abaixo) ey = r (o

componenter é definido abaixo);

• s ∈ N es = s1 é o nó de entrada do grafoPWDU , tal que:

– s1 ∈ N1 é o nó de entrada deu1;

– s2 ∈ N2 é o nó de entrada deu2;

• T ⊆ N eT = T1 é o conjunto de nós de saída do grafoPWDU , tal que:

– T1 é o conjunto de nós de saída deu1;



CAPÍTULO 4. TESTE ESTRUTURAL DE INTEGRAÇÃO PAR-A-PAR DE PROGRAMAS
OO E OA 91

– T2 é o conjunto de nós de saída deu2;

• I = I1 ∪ I2 é o conjunto completo de nós de interação (ou seja, nós transversais e nós de

chamada) do grafoPWDU , tal que:

– I1 ⊆ N1 é o conjunto de nós de interação deu1;

– I2 ⊆ N2 é o conjunto de nós de interação deu2;

• i ∈ I1 é o nó onde ocorre a chamada au2;

• r ∈ N1 é o nó de retorno da chamada au2.

A representação gráfica do grafoPWDU é definida da seguinte forma:

• Um nó regular é representado por um círculo desenhado com linha simples e seu rótulo

contém a primeira instrução de bytecode do bloco;

• Um nó de chamada é representado por um círculo desenhado com linhas duplas e seu rótulo

contém a primeira instrução de bytecode do bloco;

• Um nó transversal é representado por uma elipse desenhada com linha tracejada. Seu rótulo

informa, além da primeira instrução de bytecode do bloco, qual o tipo de adendo afeta aquele

ponto (before , after ouaround ) e a qual aspecto o adendo pertence;

• Um nó de saída é representado por um circulo desenhado com uma linha simples negritada

e seu o rótulo contém a primeira instrução de bytecode do bloco;

• Um nó integrado é representado como um nó regular, um nó de chamada, um nó transversal

ou um nó de saída2. Como diferencial, seu rótulo é iniciado com o símbolo “i. ”;

• Uma aresta regular é representada por uma linha contínua, representando o fluxo de controle

normal;

• Uma aresta de exceção é representada por uma linha tracejada, representando o fluxo de

controle do nó no qual uma exceção é gerada até o primeiro nó correspondente ao tratador

daquela exceção;

• Uma aresta integrada é representada como uma aresta regular ou uma aresta de exceção;

• Uma aresta de integração é representada como uma aresta regular;

2Um nó de saída é transformado em nó regular na integração.
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Os conjuntos de definições e usos dos nós do grafoPWDU são derivados a partir das instru-

ções presentes no bloco de instruções de cada nó. Com o grafoPWDU criado da integração dos

dois grafosAODU das unidades já é possível derivar os requisitos de teste para os critérios de

fluxo de controle e fluxo de dados, conforme é discutido na Seção4.5.

Como exemplo, é construído o grafoPWDU do par de unidades(Principal)efetuar-

Calculos(DD)V - (Calculo)calcular(DD)V a partir do grafoAODU da unidade cha-

madora (Figura4.4(a)) e do grafoAODU da unidade chamada (Figura4.4(b)). O nó 11 do grafo

AODU do métodoefetuarCalculos é o nó onde ocorre a chamada ao métodocalcular .

O grafoPWDU contruído é apresentado na Figura4.5. Nessa figura também são mostrados os

conjuntos de definições (d), usos computacionais (cu ) e usos predicativos (pu) das variáveis de

interface entre as unidades (também consideradas variáveis de comunicação, discutidas na Seção

4.5.2). Além disso, é mostrada uma tabela de mapeamento entre as variáveis de comunicação.

0

11

20

(a) Grafo AODU
do método
efetuarCalculos

0

14

26 36

43

8
<<before-src.AspectLog>>

(b) GrafoAODU do método
calcular

Figura 4.4: GrafosAODU da unidade chamadora e da unidade chamada.

4.5 Critérios de Fluxo de Controle e Fluxo de Dados para

Teste Estrutural de Integração Par-a-Par

Os critérios de teste são de fundamental importância, pois fornecem um mecanismo para sis-

tematizar a seleção de casos de teste e a avaliação da qualidade de conjuntos de teste já definidos

(Vincenzi, 2004). Nesta seção são apresentadas as definições dos critérios de teste estrutural de

integração par-a-par, os quais podem ser utilizados para derivar requisitos de testes de integração

par-a-par intra-módulo e inter-módulo para programas OO e OA. Após a definição de cada critério

é mostrado um exemplo do conjunto de requisitos de teste gerado por ele.
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0

11

i.0

i.14

i.26 i.36

i.43

20

i.8
<< before-src.AspectLog >>

d = {num1, num2}

d = {calc, calc.resSum,

calc.resSub}

cu = {p1, p2}

cu = {c-p1*,

c-p2*}

cu = {this, p1, p2}

d = {this, this.resSum}

cu = {this, p1,

p2}

d = {this,

this.resSum}

cu = {this, p1, p2}

d = {this, 

this.resSum}

cu = {calc, calc.resSum,

calc.resSub}

pu = {this, p1, p2}

pu = {this, p1, p2}

this.resSubcalc.resSub

this.resSumcalc.resSum

thiscalc

p2 

c-p2

num2

p1

c-p1

num1

Método

Chamado

Método

Chamador

Mapeamento das variáveis

de comunicação

*As variáveisc-p1 ec-p2 são cópias dep1 ep2 , respectivamente. Elas são criadas pelo AspectJ durante a

combinação. Esse processo de cópia é discutido na Seção5.2.3

Figura 4.5: GrafoPWDU do par de unidades.

4.5.1 Critério de Fluxo de Controle

Considerando o teste de fluxo de controle, decidiu-se por utilizar os critérios de teste todos-nós

(all-nodes) e todas-arestas (all-edges). Tais critérios foram revisados no contexto do teste estrutural

de integração par-a-par de programas OO e OA considerando os nós e arestas integradas. Na

aplicação do critério todos-nós seria interessante a existência de um critério de teste que requeresse

a cobertura dos nós integrados, com o objetivo de auxiliar a revelação de defeitos particulares

nesses nós. O mesmo ocorre para a aplicação dos critérios todas-arestas, ou seja, seria interessante

também a informação de quais arestas integradas são exercitadas. Assim, foram definidos critérios:

todos-nós-integrados(all-integrated-nodes) e todas-arestas-integradas(all-integrated-edges).
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Antes da definição dos critérios, considere:T um conjunto de casos de teste para um programa

P (sendo que o grafoPWDU é o grafo de fluxo de controle/dados dos pares de unidades deP ),

e sejaΠ o conjunto de caminhos exercitados porT . Diz-se que um nói está incluído emΠ seΠ

contém um caminho(n1,. . ., nm) tal quei = nj para algumj, 1 ≤ j ≤ m. Similarmente, uma

aresta(i1, i2) é incluída emΠ seΠ contém um caminho(n1,. . ., nm) tal quei1 = nj e i2 = nj+1

para algumj, 1 ≤ j ≤ m− 1. Assim, definem-se:

• todos-nós-integrados(Todos-Nósi): Π satisfaz o critério todos-nós-integrados se cada nó

integradoni ∈ Ni de um grafoPWDU está incluído emΠ. Em outras palavras, este critério

requer que cada nó integrado de um grafoPWDU seja exercitado ao menos uma vez por

algum caso de teste deT .

• todas-arestas-integradas(Todas-Arestasi): Π satisfaz o critério todas-arestas-integradas se

cada aresta integradaei ∈ Ei de um grafoPWDU está incluída emΠ. Em outras palavras,

este critério requer que cada aresta integrada de um grafoPWDU seja exercitada ao menos

uma vez por algum caso de teste deT .

4.5.2 Critério de Fluxo de Dados

Em relação aos critérios de fluxo de dados, decidiu-se por utilizar o critério de teste todos-

usos (all-uses). Tal critério foi revisado no contexto do teste estrutural de integração par-a-par de

programas OO e OA levando em consideração a interface entre as unidades. Para definir o fluxo

de dados entre duas unidades, tomou-se como base a abordagem de teste de interfaces proposta

porLinnenkugel e Müllerburg (1990) para programas procedurais (discutida na Seção3.3).

Durante o teste de integração deve-se testar a interface entre as unidades que se relacionam

em um programa, ou seja, testar as variáveis que influenciam diretamente a comunicação entre as

unidades. Essas variáveis são denominadas variáveis de comunicação (Linnenkugel e Müllerburg,

1990). Elas podem ser de qualquer tipo da linguagem Java, isto é, do tipo primitivo ou de referência

(discutidos na Seção2.2.1). Em um programa OO ou OA pode-se identificar as seguintes variáveis

de comunicação:

• Parâmetros formais (FP — Formal Parameter);

• Parâmetros reais (AP — Actual Parameter);

• Atributos estáticos do(s) módulo(s) do par de unidades ou de outras classes do programa

(SF — Static Field);

Os atributos de instância (IF — Instance Field) declarados em um determinado módulo tam-

bém podem ser considerados variáveis de comunicação nos casos em que a unidade chamada é um

método de instância. Entretanto, eles são tratados como parâmetros reais (AP ) e parâmetros for-

mais (FP ). Um atributo de instância é um atributo cujo valor é específico ao objeto e não à classe.
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Em Java, para chamar um método de instância de uma classe é necessário criar um objeto dessa

classe e, a partir desse objeto, chamar o método. Todo método de instância tem um parâmetro im-

plícito chamadothis que é usado para passar a referência do objeto que o está chamando. Deste

modo, nos casos em que a unidade chamada é um método de instância, a referência ao objeto, a

partir da qual os atributos de instância podem ser acessados3, é passada como parâmetro.

O teste estrutural de integração par-a-par deve considerar somente os caminhos (ou relações

definição-uso) que influenciam diretamente a comunicação entre as unidades, ou seja:

• para as variáveis de comunicaçãox que são usadas como entrada, consideram-se os cami-

nhos compostos dos sub-caminhos a partir da última definição dex precedente à chamada

até a chamada na unidade chamadora e dos sub-caminhos a partir da entrada na unidade

chamada até o uso dex na unidade chamada.

• para as variáveis de comunicaçãox que são usadas como saída, consideram-se os caminhos

compostos dos sub-caminhos a partir da última definição dex na unidade chamada até a

saída da unidade chamada e dos sub-caminhos a partir do retorno da chamada na unidade

chamadora até o uso dex na unidade chamadora.

Um programa OO ou OA consiste de unidadesUn. Para cada unidadeUn são definidos os

seguintes conjuntos:

• FP -IN(Un) é o conjunto de parâmetros formais deUn usados como entrada.

• FP -OUT (Un) é o conjunto de parâmetros formais deUn usados como saída.

• SF -IN(Un) é o conjunto de atributos estáticos usados emUn.

• SF -OUT (Un) é o conjunto de atributos estáticos definidos emUn.

SejaUa a unidade chamadora eUb a unidade chamada. A chamada deUb emUa é representada

porUba. Para essa chamada são definidos os seguintes conjuntos:

• AP -IN(Uba) é o conjunto de parâmetros reais usados como entrada na chamadaUba.

• AP -OUT (Uba) é o conjunto de parâmetros reais usados como saída da chamadaUba.

Para descrever as relações entre parâmetros reais e seus correspondentes parâmetros formais e

entre os atributos estáticos usados pelas unidades são definidos dois mapeamentosIba eOba. Antes

da definição dos mapeamentos é importante ressaltar que ao fazer o mapeamento dos parâmetros

e dos atributos estáticos que são do tipo de referência, ocorre tanto o mapeamento deles com seus

correspondentes quanto o mapeamento dos seus atributos de instância (caso sejam uma referência

3Nesta seção não está considerando os especificadores de acesso da linguagem Java (public , private e
protected )
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a um objeto), ou o mapeamento das suas variáveis agregadas (caso sejam uma referência a um

array). Outra observação diz respeito aos atributos estáticos. Eles possuem a mesma identificação

tanto na unidade chamadora quanto na unidade chamada.

O mapeamentoIba relaciona cada parâmetro real de entrada da chamadaUba com o correspon-

dente parâmetro formal de entrada da unidade chamadaUb e cada atributo estático usado como

entrada, com ele mesmo.

• Iba : AP -IN(Uba) ∪ SF -IN(Ub) → FP -IN(Ub) ∪ SF -IN(Ub), com

– AP -IN(Uba) → FP -IN(Ub) eSF -IN(Ub) → SF -IN(Ub)

O mapeamentoOba relaciona cada parâmetro real de saída da chamadaUba com o correspon-

dente parâmetro formal de saída da unidade chamadaUb e cada atributo estático usado como saída,

com ele mesmo.

• Oba : AP -OUT (Uba) ∪ SF -OUT (Ub) → FP -OUT (Ub) ∪ SF -OUT (Ub), com

– AP -OUT (Uba) → FP -OUT (Ub) eSF -OUT (Ub) → SF -OUT (Ub)

Com base nessas definições e no grafoPWDU das unidades, alguns conjuntos são definidos.

Para isso considere:def(i) é o conjunto de variáveis definidas no nói; c-uso(i) é o conjunto de

variáveis para as quais existemc-usos em i; e p-uso(j, k) é o conjunto de variáveis para as quais

existemp-usos na aresta(j, k) (Rapps e Weyuker, 1982). Assim, para cada unidade chamadaUb

foram definidos os seguintes conjuntos:

• C-USE-CALLED(Ub, x) é o conjunto de nósi de Ub tal quex ∈ c-uso(i) e existe um

caminho livre de definição com relação ax a partir do nó de entrada deUb até o nói, sendo

quex ∈ FP -IN(Ub) oux ∈ SF -IN(Ub).

• P -USE-CALLED(Ub, x) é o conjunto de arestas(j, k) de Ub tal quex ∈ p-uso(j, k) e

existe um caminho livre de definição com relação ax a partir do nó de entrada deUb até a

aresta(j, k), sendo quex ∈ FP -IN(Ub) oux ∈ SF -IN(Ub).

• DEF -CALLED(Ub, x) é o conjunto de nósi deUb tal quex pertencedef(x) e existe um

caminho livre de definição com relação ax a partir do nói até o nó de saída deUb, sendo

quex ∈ FP -OUT (Ub) oux ∈ SF -OUT (Ub).

Para a chamadaUba foram definidos os seguintes conjuntos:

• DEF -CALLER(Uba, x) é um conjunto de nósi de Ua tal quex ∈ def(i) e existe um

caminho livre de definição com relação ax a partir dei até o nó de interação, sendo que

x ∈ AP -IN(Uba) oux ∈ SF -IN(Ub).



CAPÍTULO 4. TESTE ESTRUTURAL DE INTEGRAÇÃO PAR-A-PAR DE PROGRAMAS
OO E OA 97

• C-USE-CALLER(Uba, x) é um conjunto de nósi de Ua tal quex ∈ c-uso(i) e existe

um caminho livre de definição com relação ax a partir dos nós de retorno atéi, sendo que

x ∈ AP -OUT (Uba) oux ∈ SF -OUT (Ub).

• P -USE-CALLER(Uba, x) é um conjunto de arestas(j, k) de Ua tal quex ∈ p-use(i) e

existe um caminho livre de definição com relação ax a partir dos nós de retorno até(j, k),

sendo quex ∈ AP -OUT (Uba) oux ∈ SF -OUT (Ub).

A partir das definições anteriores é definido o critériotodos-usos-integrados(all-integrated-

uses) utilizado para derivar requisitos de teste estrutural de integração par-a-par baseados nas in-

terfaces entre as unidades.

• todos-usos-integrados(Todos-Usosi): Π satisfaz o critério todos-usos-integrados se:

1. para cadax ∈ AP -IN(Uba) e cadax ∈ SF -IN(Ub), Π inclui um caminho livre

de definição com relação ax a partir de cada nói ∈ DEF -CALLER(Uba, x) até

cada nój ∈ C-USE-CALLED(Ub, Iba(x)) e até cada aresta(j, k) ∈ P -USE-

CALLED(Ub, Iba(x)). Em outras palavras, esse critério requer a execução de um

caminho livre de definição com relação a cada variável de comunicação a partir de

cada definição relevante na unidade chamadora até todo uso computacional e todo uso

predicativo na unidade chamada.

2. para cadax ∈ AP -OUT (Uba) e cadax ∈ SF -OUT (Ub), Π inclui um caminho livre

de definição com relação ax a partir de cada nói ∈ DEF -CALLED(Ub, Oba(x))

até cada nój ∈ C-USE-CALLER(Uba, x) e até cada aresta(j, k) ∈ P -USE-

CALLER(Uba, x). Em outras palavras, esse critério requer a execução de um caminho

livre de definição com relação a cada variável de comunicação a partir de cada defini-

ção relevante na unidade chamada até todo uso computacional e todo uso predicativo

na unidade chamadora.

Há uma exceção na clausula (2) da definição do critério todos-usos-integrados, com relação

a definições dos parâmetros formais dentro da unidade chamada e seus posteriores usos, após

o retorno da chamada, na unidade chamadora. Em Java, conforme discutido na Seção2.2.1, a

passagem de parâmetros é feita por valor, ou seja, se o parâmetro real for do tipo primitivo, o

parâmetro formal correspondente recebe e armazena o dado do parâmetro real. Caso o parâmetro

real seja do tipo de referência, o parâmetro formal correspondente recebe e armazena o endereço

do objeto em memória referenciado pelo parâmetro real. Pode-se dizer que o parâmetro formal é

uma cópia do parâmetro real. Assim, qualquer alteração no valor da cópia de um parâmetro real

não vai afetá-lo, seja o parâmetro real do tipo primitivo ou de referência. Deste modo, caso haja um

uso posterior do parâmetro real depois da chamada, não será caracterizado um par definição-uso.

O mesmo não ocorre se um parâmetro real for do tipo de referência e sua cópia definir/alterar,

por meio do endereço de referência, os dados do objeto referenciado pelo parâmetro real. Nesta
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situação, a definição terá efeito no parâmetro real, pois o objeto que ele referencia foi modificado.

Deste modo, caso haja um eventual uso do parâmetro real depois da chamada, um par definição-uso

será caracterizado.

4.5.3 Exemplo de Aplicação dos Critérios

Na Tabela4.7são mostrados os conjuntos de requisitos de teste derivados pelos critérios Todos-

Nósi, Todas-Arestasi e Todos-Usoi para o par de unidades(Principal)efetuarCalcu-

los(DD)V - (Calculo)calcular(DD)V cujo código-fonte e grafoPWDU são exibidos

na Figura4.3e Figura4.5, respectivamente.

Tabela 4.7:Conjuntos de requisitos derivados pelos critérios de teste estrutural de integração
par-a-par.

Critério Conjuntos de Requisitos de Teste

Todos-Nósi Rn = { i.0, i.8, i.14, i.26, i.36, i.43 }
Todas-Arestasi Re = { (i.0, i.8), (i.8, i.14), (i.14, i.26), (i.14, i.36), (i.26, i.43),

(i.36, i.43)}
Todos-Usosi Ru = { (num1, 0, i.0), (num2, 0, i.0), (num1, 0, i.8), (num2, 0, i.8),

(calc, 11, i.14), (calc, 11, (i.14, i.26)), (calc, 11, (i.14, i.36)),
(num1, 0, i.14), (num1, 0, (i.14, i.26)), (num1, 0, (i.14, i.36)),
(num2, 0, i.14), (num2, 0, (i.14, i.26)), (num2, 0, (i.14, i.36)),
(num1, 0, i.26), (num2, 0, i.26), (num2, 0, i.36), (num1, 0, i.36),
(calc.resSum, i.14, 20), (calc.resSub, i.26, 20), (calc, i.26, 20),
(calc.resSub, i.36, 20), (calc, i.36, 20) }

Dos conjuntos de requisitos de teste apresentados na Tabela4.7 nota-se que: o conjunto Rn
contém todos os nós integrados do grafoPWDU do par de unidades; o conjunto Re contém todas

as arestas integradas; o conjunto Ru contém todos os pares de definições-usos das variáveis de

comunicação. As notações (x,i,j) e (x,i,(j, k)) utilizadas para representar os requisitos de Ru

indicam que a variávelx é definida no nói e existe um uso computacional dex no nój ou um

uso predicativo dex na aresta(j, k), respectivamente, bem como pelo menos um caminho livre de

definição do nói ao nój ou à aresta(j, k). Nesta notação, para identificarx é utilizado o nome

da variável de comunicação conforme declarado na unidade chamadora. Considere como exemplo

os requisitos(num1, 0, (i.14, i.26)) e (calc.resSum, i.14, 20). O primeiro indica que a variável

num1 é definida no nó0 e existe um uso predicativo na aresta(i.14, i.26). Observe que o uso na

aresta(i.14, i.26) não é exatamente da variávelnum1 e sim dep1, que é a variável de comunicação

correspondente anum1. O segundo requisito indica que a variávelcalc.resSum é definida no nó

i.14 e existe um uso computacional no nó20. Observe que, neste caso, a definição que ocorre no

nó i.14 é dethis.resSum, que é a variável de comunicação corespondente decalc.resSum.

Para cobrir todos os requisitos de Rn, Re e Ru deve-se gerar pelo menos dois casos de teste.

Um que percorre o caminho(0, 11, i.0, i.8, i.14, i.26, i.43, 20) e outro que passa pelo caminho

(0, 11, i.0, i.8, i.14, i.36, i.43, 20).
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4.6 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada uma abordagem de teste estrutural de integração par-a-par para

programas OO e OA. Foi definido um modelo de fluxo de dados (adaptado deVincenzi (2004))

que é utilizado para identificar o que caracteriza uma definição ou um uso de uma variável em uma

sentença Java. Para representar o fluxo de execução entre as unidades foi definido o grafoPWDU
(PairWise Def-Use) que é uma abstração formada pela integração dos grafosAODU da unidade

chamadora e da unidade chamada. Por fim, foram propostos três critérios específicos para derivar

requisitos de teste para os pares de unidades. Dentre eles, dois critérios são baseados em fluxo

de controle: todos-nós-integrados e todas-arestas-integradas; e um critério é baseado em fluxo de

dados: todos-usos-integrados.

Após a definição da abordagem de teste é interessante implementá-la em uma ferramenta de

teste. A implementação da abordagem proposta é apresentada no próximo capítulo.





CAPÍTULO

5
Implementação do Teste Estrutural de

Integração Par-a-Par na Ferramenta

JaBUTi/AJ

5.1 Considerações Iniciais

Para efetuar um teste com qualidade e produtividade é fundamental utilizar, além das técnicas

e critérios de teste, ferramentas de teste. Deste modo, é interessante implementar a abordagem

de teste estrutural de integração par-a-par proposta em uma ferramenta de teste. Para isso, foi

estendida a ferramenta JaBUTi/AJ (discutida na Seção3.6) que é uma ferramenta de teste de

unidade de programas OO e OA escritos em Java e AspectJ. Essa ferramenta apresenta uma base

ideal de funcionalidades, tais como análise e instrumentação do bytecode, construção dos grafos

e execução dos casos de teste, que tornou a implementação dessa abordagem exeqüível dentro do

tempo do programa de mestrado.

Na Seção5.2 é descrita a extensão da ferramenta JaBUTi/AJ para o teste estrutural de inte-

gração par-a-par. Na Seção5.3é apresentado sucintamente o funcionamento da JaBUTi/AJ e são

discutidos dois exemplos de uso. Por fim, na Seção5.4 são apresentadas as considerações finais

do capítulo.

101
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5.2 Extensão da Ferramenta JaBUTi/AJ para Apoio ao

Teste Estrutural de Integração Par-a-Par

A ferramenta JaBUTi/AJ foi estendida para possibilitar a utilização da abordagem de teste

estrutural de integração par-a-par de programas OO e OA escritos em Java (e AspectJ, no caso dos

programas OA) proposta nesta dissertação. Para isso, o processo de implementação da extensão

da ferramenta foi dividido em quatro etapas: a primeira etapa consistiu em identificar os pares

de unidades que se relacionam no programa; a segunda etapa envolveu a construção do grafo

PWDU entre os pares de unidades; a terceira etapa teve como objetivo implementar os critérios

de teste estrutural de integração par-a-par, ou seja, os critérios todos-nós-integrados, todas-arestas-

integradas e todos-usos-integrados; por fim, a quarta etapa teve como finalidade desenvolver os

ambientes de teste de integração intra-módulo e inter-módulo. As quatro fases de desenvolvimento

estão detalhadas a seguir.

5.2.1 Primeira Etapa: Identificar Pares de Unidades

A identificação dos pares de unidades que se relacionam em um programa OO ou OA é feita por

meio do bytecode Java dos módulos do programa que foram selecionados para serem instrumenta-

dos e testados pela ferramenta, denominados “módulos do projeto”. A partir deles é feita uma var-

redura no bytecode de cada unidade que eles definem em busca das instruções de chamada do by-

tecode Java:invokevirtual , invokespecial , invokestatic e invokeinterface .

Com estas instruções é possível saber que dentro de uma determinada unidade está ocorrendo uma

chamada a uma outra unidade. Além disso, por meio das instruções de chamada do bytecode é

possível saber qual unidade está sendo chamada e a qual módulo essa unidade pertence. Deste

modo, além de identificar o par de unidades, pode-se determinar qual é o tipo de interação que

ocorre entre o par de unidades identificado. Conforme discutido na Seção4.2, o tipo de interação

pode ser: intra-módulo se as unidades do par estão definidas em um mesmo módulo; ou inter-

módulo se as unidades do par estão definidas em módulos diferentes. Vale ressaltar que chamadas

a unidades definidas em módulos que não pertencem aos módulos do projeto não são consideradas

(por exemplo, chamadas a métodos definidos em alguma classe da Java API).

Após identificados os pares de unidades que se relacionam e o tipo de interação que eles repre-

sentam é estabelecido um nome para eles. O nome que é atribuído segue um padrão de nomeação.

Ele é composto de duas partes: a parte da unidade chamadora e a parte da unidade chamada.

Cada parte é formada pela assinatura da unidade no nível de bytecode (Lindholm e Yellin, 1999)

precedida pelo nome do módulo (incluindo o pacote) em que a unidade foi implementada entre

parêntesis “(” e “)”. O símbolo “-” é usado como separador das partes. Na Figura5.1é mostrado

um exemplo de nomeação para um par de unidades do programa cujo código-fonte é apresentado
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na Figura4.3. Considere que as classesPrincipal e Calculo são implementadas dentro do

pacotesrc .

(src.Principal) efetuarCalculos(DD)V - (src.Calculo) calcular(DD)V
parte chamadora

nome do módulo

parte chamada

assinatura da unidade

Figura 5.1: Exemplo de nomeação de um par de unidades.

Conforme discutido na Seção4.2, em um programa pode ocorrer casos de polimorfismo (so-

brescrita) e situações em que uma unidade chama outra unidade mais de uma vez em seu escopo.

Para representar este fato, são inseridos alguns identificadores especiais na nomeação dos pares de

unidades. Nos casos de sobrescrita é inserido o indicador “<P>” antes da assinatura da unidade

chamada (parte chamada) representando os métodos sobrescritos nas classes derivadas. Já para

as ocorrências de mais de uma chamada de uma mesma unidade é atribuído uma numeração que

indica a ordem em que ocorreu a chamada entre parêntesis “(” e “)”. Como exemplo, considere o

código-fonte apresentado na Figura5.2. Observe que no métodomain da classeContas ocor-

rem duas chamadas ao métodocalcular (linhas 23 e 25) da classeOperacaoMatematica .

Porém, o métodocalcular é um método abstrato. Sua funcionalidade é definida no método

calcular das classesSomae Subtracao que estendem a classeOperacaoMatematica .

Os pares de unidades identificados neste exemplo são mostrados na Tabela5.1. Observe que as

chamadas aos construtores das classesSomaeSubtracao (linhas 20 e 21, respectivamente) não

foram consideradas.

01. public abstract class OperacaoMatematica {
02. public abstract double calcular( double x, double y);
03. }
04.
05. public class Soma extends OperacaoMatematica {
06. public double calcular( double x, double y) {
07. return x+y;
08. }
09. }
10.
11. public class Subtracao extends OperacaoMatematica {
12. public double calcular( double x, double y) {
13. return x-y;
14. }
15. }

16. public class Contas {
17.
18. public static void main(String args []) {
19. OperacaoMatematica operacao;
20. Soma soma = new Soma();
21. Subtracao subtracao = new Subtracao();
22. operacao = soma;
23. System.out.println("O resultado é: " +

operacao.calcular(5, 5);
24. operacao = subtracao;
25. System.out.println("O resultado é: " +

operacao.calcular(10, 5);
26. }
27.
28. }

Figura 5.2: Exemplo de identificação de pares de unidades com polimorfismo.

Tabela 5.1:Pares de unidades identificados no exemplo da Figura5.2.
Par de unidades

1 (Contas) main([Ljava/lang/String;)V - (Soma) <P>calcular(DD)D (1)
2 (Contas) main([Ljava/lang/String;)V - (Subtracao) <P>calcular(DD)D (1)
3 (Contas) main([Ljava/lang/String;)V - (Soma) <P>calcular(DD)D (2)
4 (Contas) main([Ljava/lang/String;)V - (Subtracao) <P>calcular(DD)D (2)

Observe que, no exemplo da Figura5.2, é impossível executar o métodocalcular da classe

Subtracao na primeira chamada, ou seja, testar o par de unidades 2 da Tabela5.1, pois a variável
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de referênciaoperacao da classeOperacaoMatematica está referenciando uma instância

da classeSoma. Do mesmo modo, é impossível executar o métodocalcular da classeSoma

na segunda chamada, isto é, testar o par de unidades 3 da Tabela5.1, pois, neste caso, a variável

de referênciaoperacao está referenciando uma instância da classeSubtracao . Estes pares de

unidades que são impossíveis de serem executados durante o teste estrutural de integração par-a-

par damos o nome depares de unidades não executáveis.

5.2.2 Segunda Etapa: Construir Grafo Def-Uso Par-a-Par

A construção do grafo Def-Uso Par-a-Par (PWDU) e a identificação dos novos tipos de nós

e arestas foram discutidos na Seção4.4. Nesta seção é tratada a implementação que foi realizada

para criar os nós e arestas integradas e como foi implementada a construção do grafoPWDU a

partir dos grafosAODU (Lemos, 2005) da unidade chamadora e chamada.

Os nós integrados utilizados para representar os nós do grafoAODU da unidade chamada

podem ser de qualquer tipo, ou seja, um nó regular, um nó de chamada, um nó transversal ou um

nó de saída. Assim, para implementá-los, foi adicionado na classeCFGNode, que implementa um

nó de um grafo e é superclasse das outras classes que implementam os outros tipos de nós, um

atributo que indica se o nó é um nó integrado ou não. Já a identificação das novas arestas criadas é

feita pelos nós que elas conectam. Uma aresta integrada conecta dois nós integrados enquanto que

uma aresta de integração conecta um nó normal e um nó integrado ou vice-versa.

Com relação à implementação da construção de um grafoPWDU de um par de unidades, esta

ocorreu da seguinte maneira: primeiramente é construído, por meio de um método anteriormente

implementado na ferramenta, o grafoAODU da unidade chamadora. O método que constrói o

grafoAODU foi alterado com o objetivo de que, durante a construção, sejam identificados os

nós de interação e os nós de retorno que são fundamentais para a posterior integração dos grafos.

Após a construção do grafoAODU da unidade chamadora, o grafoAODU da unidade chamada

é construído. No decurso de sua construção, todos os nós criados são nós integrados. Após a

construção dos dois grafosAODU é realizada a integração entre eles. Porém, antes disso, é

necessário excluir todas as arestas entre o nó de interação e os nós de retorno do grafoAODU
da unidade chamadora. Isso abre um “buraco” onde o grafoAODU da unidade chamada será

integrado. Para integrar os grafosAODU são criadas arestas de integração entre o nó de interação

e o nó de entrada do grafoAODU da unidade chamada e entre os nós de saída do grafoAODU da

unidade chamada e os nós de retorno da unidade chamadora. Após a integração dos grafosAODU
a representação gráfica do grafoPWDU está pronta. Entretanto, os conjuntos de definições e usos

dos nós precisam ser atualizados. Para isso é feita uma análise das variáveis de comunicação entre

as unidades. Essa análise é abordada na terceira etapa de implementação.
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5.2.3 Terceira Etapa: Implementar Critérios de Integração Par-a-Par

Para implementar os critérios de teste estrutural de integração par-a-par (definidos na Seção

4.5), ou seja, os critérios todos-nós-integrados, todas-arestas-integradas e todos-usos-integrados,

foi utilizado o pacotecriteria . Três novas classes foram criadas:AllIntegratedNodes ,

AllIntegratedEdges eAllIntegratedUses , cada uma estendendo a classeAbstract-

Criterion . A classeAllIntegratedNodes foi implementada com o objetivo de filtrar os

requisitos de teste que incluem somente os nós integrados. Uma estratégia similar foi seguida para

a classeAllIntegratedEdges , a qual foi implementada para incluir como requisitos somente

as arestas integradas. Com relação à classeAllIntegratedUses , esta foi implementada com a

finalidade de incluir somente como requisitos de teste aqueles cujas variáveis são definidas nos nós

antes da chamada (unidade chamadora) e usadas nos nós ou arestas integradas (unidade chamada)

ou cujas variáveis são definidas nos nós integrados (unidade chamada) e usadas nos nós ou arestas

após a chamada (unidade chamadora).

A implementação das classesAllIntegratedNodes e AllIntegratedEdges foi de

certo modo simples, pois somente bastava identificar, por meio do grafoPWDU , os nós integra-

dos e as arestas integradas, respectivamente. Já com relação à classeAllIntegratedUses

precisou-se de uma análise mais detalhada para derivar os pares definição-uso (def-uso) das variá-

veis. Porém, antes de discutir essa análise, é importante comentar como as variáveis são identifi-

cadas na ferramenta JaBUTi/AJ.

Identificação das Variáveis na JaBUTi/AJ

O nome das variáveis não é tratado pela ferramenta JaBUTi/AJ conforme ele é definido no

código-fonte. A identificação de uma variável é baseada em informações do bytecode e de algumas

estruturas da JVM (discutidas na Seção2.2.1). Os parâmetros formais e as variáveis declaradas

em uma unidade são tratados como variáveis locais e são associadas ao vetor de variáveis locais

do frame da unidade. Eles são representados porL@N, que significa: variável local N do vetor de

variáveis locais do frame. Em um método de instância, a variável local zero, referenciada como

L@0, recebe o valor da referência para o objeto corrente (this ); os parâmetros formais, caso exista

algum, são associados às variáveis locais um (L@1), dois (L@2), e assim por diante, dependendo

do tipo1 e do número de parâmetros; finalmente, as variáveis declaradas dentro do método são

associadas às demais variáveis locais, também dependendo do tipo e do número de variáveis. Se

for um método estático, a variável local zero é associada ao primeiro parâmetro formal do método,

e as demais variáveis locais são associadas aos demais parâmetros e às variáveis declaradas no

método, nesta ordem. Uma variável agregada é representada porL@N[] , em queL@Né a variável

local N que armazena o endereço de referência de um array. Para atributo estático a indicação

é da formaS@<nome_módulo>.<nome_atributo> , onde <nome_módulo> é o nome do

1Os parâmetros formais e variáveis declaradas em uma unidade que são do tipo primitivolong ou double
ocupam duas posições no vetor de variáveis locais do frame.
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módulo (classe ou aspecto) ao qual o atributo pertence e <nome_atributo> é o nome do atributo

estático. Para atributo de instância, a indicação é da formaL@N.<nome_atributo> , ondeL@N

é a variável local N que armazena o valor da referência ao objeto e <nome_atributo> é o nome do

atributo de instância.

Como exemplo, considere o código-fonte do métodoefetuarCalculos da classePrin-

cipal (linhas 22 a 29 da Figura4.3). Como o métodoefetuarCalculos é estático, a posi-

ção zero do vetor de variáveis locais do frame do método, ou seja, a variável localL@0, é ocupada

pelo primeiro parâmetro do método, o parâmetro formald1 , e a variável localL@1é ocupada

pelo segundo parâmetro do método, o parâmetro formald2 . As variáveis locaisnum1, num2

e calc são associadas às posições dois (L@2), três (L@3) e quatro (L@4) do vetor de variáveis

locais, respectivamente. No corpo desse método é feito um acesso (linhas 20 e 21) a dois atribu-

tos de instância da classeCalculo : resSum e resSub . Como são atributos de instância, eles

precisam de uma referência a um objeto da classeCalculo . Neste caso, a variávelcalc é utili-

zada. Assim, os atributos de instânciaresSum e resSub são referenciados comoL@4.resSum

e L@4.resSub , respectivamente. Na Tabela5.2 é apresentado um mapeamento das variáveis

discutidas anteriormente quanto a identificação no código-fonte e a identificação na ferramenta

JaBUTi/AJ.

Tabela 5.2: Identificação das variáveis presentes no métodoefetuarCalculos conforme são
vistas no código-fonte e na ferramenta JaBUTi/AJ.

Código-fonte JaBUTi/AJ

d1 L@0
d2 L@1
num1 L@2
num2 L@3
calc L@4
calc.resSum L@4.resSum
calc.resSub L@4.resSub

Variáveis de comunicação e estruturas criadas

Para derivar os pares def-uso do critério todos-usos-integrados foram consideradas apenas as

variáveis que realmente estão envolvidas na interface entre as unidades que se relacionam. Essas

variáveis são denominadas “variáveis de comunicação”. As variáveis de comunicação podem ser:

parâmetros formais; parâmetros reais; e atributos estáticos do(s) módulo(s) do par de unidades que

está sendo testada ou de outras classes do programa. Conforme foi discutido na Seção4.5.2, os

atributos de instância também podem ser considerados variáveis de comunicação nos casos em que

a unidade chamada é um método de instância. Entretanto, eles são tratados como parâmetros reais

e parâmetros formais.

Para descrever as relações entre parâmetros reais e seus correspondentes parâmetros formais e

entre os atributos estáticos usados pelas unidades é necessário estabelecer um mapeamento entre

eles, ou seja:
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• um mapeamento entre os parâmetros reais da unidade chamadora e os parâmetros formais

da unidade chamada;

• um mapeamento entre os atributos estáticos presentes no escopo tanto da unidade chamadora

como da unidade chamada;

Para isso foi criada uma estrutura, denominada “estrutura de mapeamento” (mostrada na Figura

5.3). Uma estrutura de mapeamento representa um valor (primitivo ou de referência) que é usado

no programa e quais variáveis, presentes tanto ao escopo da unidade chamadora quanto ao escopo

da unidade chamada, possuem este valor. Para identificar o valor é atribuído um nome a ele. Para

representar as variáveis que possuem tal valor são criadas duas listas: uma formada por variáveis

que estão no escopo da unidade chamadora e outra composta por variáveis do escopo da unidade

chamada. A notação textual da estrutura de mapeamento é da forma:

| I | [L1] / [L2] | , em queI é a identificação do valor,L1 é a lista de variáveis no escopo da

unidade chamadora eL2 a lista de variáveis no escopo da unidade chamada.

Identifi-
cador do 
valor

Lista de variáveis no escopo da 
unidade chamadora
Lista de variáveis no escopo da 
unidade chamada

Figura 5.3: Estrutura de mapeamento.

Além da estrutura de mapeamento, foi criada uma outra estrutura denominada “estrutura de

registro def-uso” (mostrada na Figura5.4). Uma estrutura de registro def-uso representa cada

definição ou uso de uma variável. Além da informação de qual variável foi definida ou usada

(1), essa estrutura informa: se foi uma definição ou uso (2), onde (na unidade chamadora ou

na unidade chamada) ocorreu a definição ou uso (3), o nó onde ocorreu a definição ou uso (4)

e armazena informações da estrutura de mapeamento do valor da variável no momento em que

ocorreu a definição ou uso (5). A notação textual da estrutura de registro def-uso é da forma:

| V | DU | U | N | I | [L1] / [L2] | , em queV corresponde a (1),DU corresponde a (2),U

corresponde a (3),N corresponde a (4) e “I | [L1] / [L2]” corresponde a (5).

Variável Def/Uso
Unidade 
onde 
ocorre a 
def/uso

Nó onde 
ocorre a 
def/uso

Identifi-
cador do 
valor

Lista de variáveis no escopo da 
unidade chamadora
Lista de variáveis no escopo da 
unidade chamada

 (1)               (2)              (3)                 (4)                                                        (5)

Figura 5.4: Estrutura de registro def-uso.
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Processo de identificação das definições e usos das variáveis e mapeamentos

Para identificar definições e usos das variáveis é realizada uma análise seqüencial das instru-

ções presentes no bloco de instruções de cada nó do grafoPWDU em busca de instruções que

impliquem no fluxo de dados (resumidas na Tabela3.3). Essa análise é denominada “processo de

identificação das definições e usos das variáveis” e ocorre da seguinte maneira:

• se for encontrada uma instrução de definição de uma variável, verifica se existe uma es-

trutura de mapeamento para representar o valor atribuído e, caso não exista, é criada uma

estrutura de mapeamento para representar o valor e qual variável recebeu o valor. A in-

formação da variável é colocada em uma das duas listas da estrutura, dependendo de onde

ocorreu a definição, ou seja, na unidade chamadora ou na unidade chamada. Se a estrutura

de mapeamento que representa o valor já existe, então ela é atualizada com a informação

da variável que recebeu o valor. Em seguida, cria-se uma estrutura de registro def-uso para

representar a definição da variável.

• se for encontrada uma instrução de uso de uma variável, é criada apenas a estrutura de

registro def-uso para representar o uso da variável.

Um exemplo desse processo é mostrado na Figura5.5. No exemplo observa-se que em (1)

ocorre a definição deL@1com o valor de10 . Como nenhuma estrutura de mapeamento existe

para representar o valor queL@1recebe, então é criada a estrutura de mapeamentoB1 e, em

seguida, cria-se uma estrutura de registro def-uso para representar a definição deL@1, conforme

mostrado em (I). Já em (2) ocorre o uso deL@1e a definição deL@2. Assim, é criada uma

estrutura de registro def-uso para o uso deL@1, a estrutura de mapeamentoB1 é atualizada com

a informação da variávelL@2, indicando que agoraL@2também possui este valor e, finalmente,

uma estrutura de registro def-uso é criada para representar a definição da variávelL@2, conforme

apresentado em (II).

Um caso especial de identificação de definição ocorre quando uma variável de referência passa

a referenciar um novo objeto ou array criado. Conforme discutido na Seção4.3, ao criar um novo

objeto, todos os seus atributos de instância são iniciados. Com relação à criação de um novo array,

todas as suas variáveis agregadas são iniciadas no momento da criação. Assim, pode-se dizer que

na definição de uma variável de referência ocorre tanto a definição dela mesma (que representa

também a definição do novo objeto ou array criado) quanto a definição dos atributos de instância,

no caso de um objeto, ou a definição das variáveis agregadas, no caso de um array. Na Seção4.3

também é discutido que as variáveis agregadas (ou elementos de um array) são consideradas como

sendo uma única localização de memória de tal modo que, quando ocorre uma definição ou uso de

qualquer um de seus elementos, considera-se que as variáveis agregadas em si é que estão sendo

definidas ou usadas e não apenas um elemento particular. Na Figura5.6é apresentado um exemplo

para estes casos especiais de identificação de definição. Neste exemplo não são representadas

estruturas de registro def-uso.
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...
int a = 10 //(1)
int b = a; //(2)
...

Considere:
a = L@1; b = L@2;
ui uma unidade chamadora;
ni um nó onde ocorre a definição de a e b;

(I)  Estrutura de mapeamento criada

B1 L@1 definição de a

Estrutura de registro def-uso criada

B1 L@1L@1 DEF ui ni

(II) Estrutura de mapeamento criada

B1 L@1, L@2 definição de b

Estruturas de registro def-uso criadas

B1 L@1L@1 USO ui ni

B1L@2 DEF ui ni L@1, L@2

Figura 5.5: Exemplo de criação das estruturas de mapeamento e de registro def-uso.

...
C c = new C(); //(1)
int [] v = new int [3]; //(2)
...

--------------------------------------------
Considere: c = L@1; v = L@2

public C {
float a;

}

(I)  Estruturas de mapeamento criadas

O1 L@1 definição de c

(II) Estruturas de mapeamento criadas

definição de vA2 L@2

O1.a L@1.a definição do atributo
de instância a

A2[] L@2[] definição das variáveis
agregadas de v

Figura 5.6: Exemplo de definição de uma variável de referência.

Observa-se na Figura5.6 que em (1) ocorre a definição da variável de referênciaL@1. Como

se esta criando um novo objeto da classeC, o atributo de instânciaL@1.a também é definido

(neste caso, como nenhum valor inicial é atribuído para o atributo de instânciaa, ele recebe um

valor default0.0 ). Assim, são criadas duas estruturas de mapeamento, uma para representar o

valor queL@1possui e outra para representar o valor deL@1.a, conforme mostrado em (I). Já em

(2) ocorre a definição da variávelL@2(que referencia o novo array criado) e, conseqüentemente,

a definição das variáveis agregadasL@2[] . Assim, é criada uma estrutura de mapeamento para

representar o valor deL@2e outra para representar o valor deL@2[] , conforme apresentado em

(II).

O processo de identificação das definições e usos das variáveis é realizado primeiramente nos

nós antes da chamada. A partir daí, é possível identificar os parâmetros reais declarados no escopo

da unidade chamadora e mapeá-los para os parâmetros formais da unidade chamada. Além disso,

se a unidade chamada for um método de instância, é possível fazer o mapeamento entre a variável
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de referência na qual o método de instância é chamado e o objeto correntethis do escopo do

método de instância. Neste caso, os atributos de instância tanto da variável de referência quanto do

this também são mapeados. Em seguida, o processo de identificação das definições e usos das

variáveis é efetuado nos nós integrados e, por fim, o processo é realizado nos nós após a chamada.

Na Figura5.7 é apresentado um exemplo simples mostrando o mapeamento que ocorre quando é

feita uma chamada a um método de instância ao qual é passado um parâmetro.

public C1 {
...
public void mi() {

...
C2 c2 = new C2(); //(1)
int a = 10 //(2)
c2.mj(a); //(3)
...

}
...

}

--------------------------------------------
Considere no escopo de mi:
c2 = L@1; a = L@2;

public C2 {

int s;

public void mj( int p) {
...

}
...

}

--------------------------------------------
Considere no escopo de mj:
this = L@0; this.s = L@0.s; p = L@1;

(I)   Estruturas de mapeamento criadas

O1 L@1 definição de c2

(II)  Estrutura de mapeamento criada

definição de aB2 L@2

O1.s L@1.s definição do atributo
de instância s

(III) Estruturas de mapeamento atualizadas

O1
L@1
L@0 O1.s L@1.s

L@0.s B2 L@2
L@1

Figura 5.7: Exemplo mostrando o mapeamento entre as variáveis de comunicação.

Comentando o exemplo da Figura5.7, observa-se que em (1) ocorre a definição da variável

de referênciaL@1e, conseqüentemente, a definição do atributo de instânciaL@1.s . Assim, são

criadas duas estruturas de mapeamento para representar os valores que elas recebem,O1e O1.s ,

conforme mostrado em (I). Em (2) ocorre a definição da variável primitivaL@2. Para representar o

valor que ela recebe é criada a estrutura de mapeamentoB2 (II). Por fim, em (3) ocorre a chamada

ao método de instânciamj . Neste ponto, são mapeados:

• a variável de referênciac2 (L@1) que chama o métodomj com o objeto correntethis

(L@0) do métodomj ;

• o atributo de instâncias dec2 (L@1.s) com o atributo de instâncias do this (L@0.s);

• o parâmetro reala (L@2) com o parâmetro formalp (L@1).
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Para representar estes mapeamentos as estruturas de mapeamentoO1, O1.s e B2 são atuali-

zadas, conforme mostrado em (III).

Um caso diferente de passagem de parâmetros ocorre quando a unidade chamada é um adendo.

Neste caso, todos os parâmetros são copiados em outras variáveis antes do adendo ser disparado.

Essa cópia é feita internamente por instruções inseridas pelo AspectJ no processo de combinação.

Na Figura5.8 é apresentado um exemplo mostrando a passagem de parâmetros para o adendo

before que é disparado antes da execução do métodomsda classeC.

public class C {

public static void ms( int p1, int p2) {
// (1) a cópia dos parâmetros
// (2) o adendo before é disparado
...

}

}

--------------------------------------------
Considere no escopo de ms:
p1 = L@0; [cópia de p1] = L@2;
p2 = L@1; [cópia de p2] = L@3;

public aspect A {

pointcut pc( int a1, int a2) :
execution (* C.ms(..)) && args (a1,a2);

before ( int a1, int a2) : pc(a1, a2) {
...

}
}

--------------------------------------------
Considere no escopo de before:
a1 = L@1; a2 = L@2;

(I)  Estruturas de mapeamento atualizadas

B1 L@0, L@2 cópia de L@0

(II) Estruturas de mapeamento atualizadas

B2 L@1, L@3 cópia de L@1

B1 L@0, L@2
L@1

mapeamento com o
parâmetro formal
L@1

B2 L@1, L@3
L@2

mapeamento com o
parâmetro formal
L@2

Figura 5.8: Exemplo mostrando a cópia dos parâmetros feita pelo AspectJ antes da chamada e
posterior mapeamento.

Nota-se na Figura5.8que em (1), ainda no escopo do métodoms, é feita uma cópia deL@0e

deL@1, de modo queL@2recebe o valor deL@0eL@3recebe o valor deL@1. Assim, conforme

mostrado em (I), as estruturas de mapeamento dos valoresB1 e B2 criadas para armazenar os

valores deL@0e deL@1, respectivamente, são atualizadas. Em (2) ocorre o mapeamento para os

parâmetros formais do adendo anteriorL@1e L@2. Assim, as estruturas de mapeamentoB1 e B2

são atualizadas, conforme apresentado em (II).

Derivação dos requisitos

A derivação dos requisitos do critério de integração par-a-par todos-usos-integrados é feita a

partir das estruturas de registro def-uso produzidas no processo de identificação das definições e

usos das variáveis. Com estas estruturas é possível relacionar: as definições das variáveis que

ocorrem nos nós antes da chamada e os usos das variáveis que ocorrem nos nós integrados; e, as

definições das variáveis que ocorrem nos nós integrados e os usos das variáveis que ocorrem nos

nós após a chamada. Assim, caso haja um caminho livre de definição com relação a uma variável
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definida nos nós antes da chamada e usada nos nós integrados ou um caminho livre de definição

com relação a uma variável definida nos nós integrados e usada nos nós após a chamada, cria-se

então um requisito def-uso da forma <x,i,j> ou <x,i,(j, k)>. Essas notações indicam que a variável

x é definida no nói e existe um uso computacional dex no nój ou um uso predicativo dex na

aresta(j, k), respectivamente, bem como pelo menos um caminho livre de definição do nói ao nój

ou à aresta(j, k). Nesta notação, para identificarx é utilizado o nome da variável de comunicação

conforme declarado na unidade chamadora. A seguir é mostrado um exemplo simples que explica

o processo de derivação dos requisitos.

Considere o código-fonte e o grafoPWDU (Figura5.9) do par de unidades intra-módulom1

e m2, em quem1chamam2. Primeiramente é realizado o processo de identificação das definições

e usos das variáveis. Conforme discutido anteriormente, nesse processo são criadas as estruturas

de mapeamento e de registro def-uso. Para representar as estruturas são utilizadas as suas notações

textuais. As estruturas criadas ems1, s2, s3, s4e s5são mostradas na Figura5.10. As estruturas

são numeradas seqüencialmente conforme são criadas.

public class C1 {

public static int m1() {
int v1 = 10; // s1
C2 v2 = new C2(); // s2
m2(v2, v1); // s3
return v2.at * v1; // s5

}

public static void m2(C2 p1, int p2) {
p1.at = p1.at + p2; // s4

}

}

0

10

16

i.0

Figura 5.9: Código-fonte e grafoPWDU para o exemplo de derivação de requisitos.

Depois do processo de identificação das definições e usos das variáveis, são realizados quatro

filtros das estruturas de registro def-uso criadas com o objetivo de:

a. selecionar todas as definições que ocorreram nos nós antes da chamada;

b. selecionar todos os usos que ocorreram nos nós integrados;

c. selecionar todas as definições que ocorreram nos nós integrados

d. selecionar todos os usos que ocorreram nos nós após o retorno da chamada.

O resultado de cada filtro é armazenado em conjuntos distintos que são denominados deCa,

Cb, Cc eCd. A partir daí, é feita uma interseção entreCa eCb (Figura5.11) e uma interseção entre

Cc e Cd (Figura5.12). Para isso, toma-se como base as informações sobre o valor definido ou

usado e o mapeamento das variáveis. A partir das duas interseções são gerados alguns requisitos,

denominados requisitos parciais. Por exemplo, na clausula (I) da Figura5.11existe um par def-

uso em queL@0é definido no nó0 com o valorB0 (estrutura de registro def-uso (1)) e usado

no nó i.0 comoL@1e com o mesmo valorB0 (estrutura de registro def-uso (9)). Observe que
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(s1) Estrutura de mapeamento criada
------------------------------
(1) | B0 | [L@0] / [] |

Estrutura de registro def-uso criada
------------------------------------
(1) | L@0 | DEF | m1 | 0 | B0 | [L@0] / [] |

(s2) Estruturas de mapeamento criadas
--------------------------------
(2) | O1 | [L@1] / [] |
(3) | O1.at | [L@1.at] / [] |

Estruturas de registro def-uso criadas
--------------------------------------
(2) | L@1 | DEF | m1 | 10 | O1 | [L@1] / [] |
(3) | L@1.at | DEF | m1 | 10 | O1.at | [L@1.at] / [] |

(s3) Estruturas de mapeamento atualizadas
------------------------------------
(1) | B0 | [L@0] / [L@1] |
(2) | O1 | [L@1] / [L@0] |
(3) | O1.at | [L@1.at] / [L@0.at] |

Estruturas de registro def-uso criadas
--------------------------------------
(4) | L@1 | USE | m1 | 10 | O1 | [L@1] / [] |
(5) | L@0 | USE | m1 | 10 | B0 | [L@0] / [] |

(s4) Estruturas de registro def-uso criadas
--------------------------------------

(6) | L@0 | USE | m2 | i.0 | O1 | [L@1] / [L@0] |
(7) | L@0 | USE | m2 | i.0 | O1 | [L@1] / [L@0] |
(8) | L@0.at | USE | m2 | i.0 | O1.at | [L@1.at] / [L@0.at] |
(9) | L@1 | USE | m2 | i.0 | B0 | [L@0] / [L@1] |

(10) | L@0.at | DEF | m2 | i.0 | O1.at | [L@1.at] / [L@0.at] |
(11) | L@0 | DEF | m2 | i.0 | O1 | [L@1] / [L@0] |

(s5) Estruturas de registro def-uso criadas
--------------------------------------
(12) | L@1 | USE | m1 | 16 | O1 | [L@1] / [L@0] |
(13) | L@1.at | USE | m1 | 16 | O1.at | [L@1.at] / [L@0.at] |
(14) | L@0 | USE | 1 | 16 | B0 | [L@0] / [L@1] |

Figura 5.10: Estruturas criadas ems1, s2, s3, s4es5.

a estrutura de registro def-uso (9) contém a estrutura de mapeamento que informa que a variável

L@1da unidade chamada corresponde à variávelL@0da unidade chamadora.

Para cada requisito parcial derivado <x,i,j> é verificado se existe realmente um caminho livre

de definição com relação a variávelx que vai dei até j. Se houver, o requisito é considerado

válido. Caso contrario, ele é descartado. Para finalizar o processo de derivação de requisitos, é

feita uma averiguação em cada requisito válido derivado com o objetivo de verificar se o nó onde

ocorre o uso é um nó predicativo, ou seja, um nó para o qual exista mais de uma aresta regular

saindo. Se sim, então é criado um requisito da forma <x,i,(j, k)> em quej é o nó predicativo ek

é o nó adjacente. No exemplo apresentado, todos os requisitos parciais são válidos e não é criado

nenhum requisito cujo uso seja predicativo. Assim, os requisitos derivados são: <L@1,10,i.0>,

<L@1.at,10,i.0>, <L@0,0,i.0>, <L@1.at,i.0,16> e <L@1,i.0,16>.



114
5.2. EXTENSÃO DA FERRAMENTA JABUTI/AJ PARA APOIO AO TESTE ESTRUTURAL

DE INTEGRAÇÃO PAR-A-PAR

Estruturas de registro def-uso de Ca
------------------------------------
(1) | L@0 | DEF | m1 | 0 | B0 | [L@0] / [] |
(2) | L@1 | DEF | m1 | 10 | O1 | [L@1] / [] |
(3) | L@1.at | DEF | m1 | 10 | O1.at | [L@1.at] / [] |

Estruturas de registro def-uso de Cb
------------------------------------
(6) | L@0 | USE | m2 | i.0 | O1 | [L@1] / [L@0] |
(7) | L@0 | USE | m2 | i.0 | O1 | [L@1] / [L@0] |
(8) | L@0.at | USE | m2 | i.0 | O1.at | [L@1.at] / [L@0.at] |
(9) | L@1 | USE | m2 | i.0 | B0 | [L@0] / [L@1] |

Clausulas de definição e uso
----------------------------

(I) definição em (1) uso em (9) - requisito parcial: <L@0,0,i.0>
(II) definição em (2) uso em (6) - requisito parcial: <L@1,10,i.0>*

(III) definição em (2) uso em (7) - requisito parcial: <L@1,10,i.0>*
(IV) definição em (3) uso em (8) - requisito parcial: <L@1.at,10,i.0>

(*) considera-se somente um dos requisitos parciais iguais

Figura 5.11: Interseção deCa eCb e os requisitos parciais derivados.

Estruturas de registro def-uso de Cc
------------------------------------
(10) | L@0.at | DEF | m2 | i.0 | O1.at | [L@1.at] / [L@0.at] |
(11) | L@0 | DEF | m2 | i.0 | O1 | [L@1] / [L@0] |

Estruturas de registro def-uso de Cd
------------------------------------
(12) | L@1 | USE | m1 | 16 | O1 | [L@1] / [L@0] |
(13) | L@1.at | USE | m1 | 16 | O1.at | [L@1.at] / [L@0.at] |
(14) | L@0 | USE | 1 | 16 | B0 | [L@0] / [L@1] |

Clausulas de definição e uso
----------------------------

(I) definição em (10) uso em (13) - requisito parcial: <L@1.at*,i.0,16>
(II) definição em (11) uso em (12) - requisito parcial: <L@1*,i.0,16>

(*) utiliza-se o nome da variável conforme declarado na unidade chamadora

Figura 5.12: Interseção deCc eCd e os requisitos parciais derivados.

5.2.4 Quarta Etapa: Desenvolvimento dos Ambientes de Teste de

Integração

Para dar suporte ao teste estrutural de integração par-a-par aqui proposto, foram criados mais

dois ambientes de teste na interface gráfica da ferramenta JaBUTi/AJ: um para efetuar os testes

intra-módulo e outro para realizar testes inter-módulo. Estes novos ambientes de teste utilizam

os mesmos módulos selecionados para serem testados e instrumentados no ambiente de teste de

unidade — ambiente inicial da ferramenta onde o projeto de teste é criado e são realizados testes

individuais das unidades — e, a partir deles, identificam os pares de unidades que se relacionam,

conforme discutido na Seção5.2.1.

Cada ambiente de teste possui suas próprias informações ou dados de teste. Assim, tudo o

que é realizado em um determinado ambiente de teste não interfere nos demais. Um exemplo é

a execução de casos de teste. Ao executar um determinado caso de teste no ambiente de teste
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de unidade, por exemplo, essa execução não afetará as informações dos ambientes de integração

e vice-versa. O testador pode salvar o projeto de teste e as informações de cada ambiente serão

salvas de modo independente.

Além disso, foi adaptada a funcionalidade de instrumentação da ferramenta JaBUTi/AJ que

consiste em inserir novos códigos no bytecode do programa Java de modo que o comportamento do

programa possa ser observado e informações ou medidas referentes cobertura possam ser obtidas.

Essa adaptação foi realizada no sentido de que seja considerado todo o fluxo de execução que

ocorre entre a unidade chamadora e a unidade chamada. Assim, por meio dessa instrumentação é

possível saber por onde (quais métodos e nós) um determinado fluxo de execução passou, ou seja,

o caminho percorrido pelo fluxo. A partir daí, sabe-se quais nós, arestas e pares def-uso foram

cobertos.

5.3 Funcionamento da Ferramenta JaBUTi/AJ e Exem-

plos de Uso

Nesta seção é descrita brevemente sobre a interface e algumas funcionalidades da ferramenta

JaBUTi/AJ (Seção5.3.1) . Em seguida, para ilustrar uma operação na ferramenta e evidenciar

a aplicabilidade da abordagem proposta, são discutidos alguns exemplos de uso (Seções5.3.2e

5.3.3).

5.3.1 A Interface da Ferramenta JaBUTi/AJ

Como exemplo para demostração das interfaces e funcionalidades da ferramenta JaBUTi/Aj,

foi utilizado o programa OA apresentado na Figura4.3. A interface principal da ferramenta JaBU-

Ti/AJ é mostrada na Figura5.13.

Figura 5.13: Tela principal da ferramenta JaBUTi/AJ.
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Para testar uma aplicação na ferramenta JaBUTi/AJ é necessário, primeiramente, criar um

projeto de teste. Nesta etapa o testador escolhe quais classes ou aspectos deseja instrumentar

e testar. Após esta seleção, a ferramenta constrói um grafoAODU (Lemos, 2005) e deriva os

requisitos de teste para cada unidade de cada módulo selecionado para ser testado. Para cada

requisito derivado a ferramenta calcula e atribui diferentes pesos (indicados por diferentes cores)

que indicam o requisito que, se coberto, aumentaria ao máximo a cobertura em relação ao critério

considerado.

A partir daí, é possível acessar todas as funcionalidades da ferramenta. Inicialmente, a ferra-

menta está no ambiente de teste de unidade, onde podem ser realizados testes em cada unidade,

individualmente. Neste ambiente é possível: visualizar o bytecode (como pode ser visto na Figura

5.13) e o código-fonte dos módulos que estão sendo testados, visualizar os grafosAODU (Figura

5.14(a)) de cada unidade, visualizar o conjunto de requisitos de teste derivados de cada critério

para cada unidade, importar casos de teste (Figura5.14(b)) para tentar cobrir os requisitos de teste,

analisar a cobertura alcançada pelos casos de teste (Figura5.14(c)) e gerar relatórios.

Além do ambiente para teste de unidade, a ferramenta fornece os ambientes de teste de integra-

ção intra-módulo e inter-módulo. Conforme explicado na Seção4.2, o teste intra-módulo integra

os pares de unidades de teste que se relacionam e estão em um mesmo módulo, enquanto que o

teste inter-módulo integra os pares de unidades que se relacionam e estão definidos em módulos

diferentes. A seleção do ambiente de teste é feita pela opção “Testing” do menu principal.

Da mesma forma que ocorre no ambiente de teste de unidade, no ambiente de teste de integra-

ção é possível: visualizar os grafosPWDU de cada par de unidades selecionado para ser testado,

visualizar o conjunto de requisitos de teste de cada critério de integração par-a-par gerados para

cada par de unidades (Figura5.14(d)), importar casos de teste para tentar cobrir o conjunto de

requisitos derivados pelos critérios, e assim por diante.

Nas próximas seções são mostrados alguns exemplos de uso a partir dos quais o funcionamento

da ferramenta JaBUTi/AJ é discutido com maiores detalhes.

5.3.2 Primeiro Exemplo de Uso

Para o exemplo de uso que é discutido a seguir foi utilizado uma aplicação (adaptada deThe

AspectJ Team (2006)) que simula um sistema de telefonia no qual clientes fazem, aceitam, juntam

e concluem ligações locais e de longa distância. O sistema controla os interesses relacionados à

duração das ligações e à cobrança das ligações.

A arquitetura da aplicação é composta: pelos objetos básicos que fornecem as funcionalidades

para simular clientes, chamadas e conexões (uma conexão no caso de uma chamada normal ou

mais de uma conexão se for uma conferência); pelo interesse de temporização, cuja finalidade é

medir o tempo de conexão e guardar o tempo de conexão total por cliente; e pelo interesse de

faturamento, que é responsável pela cobrança das ligações realizadas pelos clientes. Os interes-

ses de temporização e faturamento são implementados usando aspectos, sendo que o aspecto de



CAPÍTULO 5. IMPLEMENTAÇÃO DO TESTE ESTRUTURAL DE INTEGRAÇÃO
PAR-A-PAR NA FERRAMENTA JABUTI/AJ 117

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.14: Exemplos de interfaces da ferramenta JaBUTi/AJ.

faturamento depende do aspecto de temporização. Para implementar essas funcionalidades foram

desenvolvidas as seguintes classes e aspectos:

• A classeCliente modela clientes. Ela possui atributos para o nome, o código de área, o

número do telefone e a senha do cliente;

• A classeChamadamodela chamadas telefonicas;

• A classe abstrataConexao é superclasse deLocal e LongaDistancia . Uma conexão

local é modelada pela classeLocal e uma conexão de longa distância é modelada pela

classeLongaDistancia .

• A classeTemporizador modela um marcador de tempo.

• O aspectoTemporizacao implementa o interesse de temporização e se encarrega de medir

os tempos das conexões por cliente, iniciando e parando um temporizador associado a cada

conexão.

• O aspectoFaturamento implementa o interesse de faturamento e se encarrega de declarar

que cada conexão tem um cliente pagador, aquele que inicia a chamada, e também que as

chamadas locais e de longa distância devem ser cobradas com taxas diferentes.

• O aspectoTimerLog implementa um registro que imprime na tela os horários em que um

temporizador inicia e pára.
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As chamadas são criadas com um cliente chamador e um cliente chamado. Se o chamador e o

chamado possuem o mesmo código de área, a chamada é estabelecida com uma conexão local, caso

contrário, é estabelecida uma conexão de longa distância. Uma chamada é formada por um certo

número de conexões entre clientes. Inicialmente existe apenas uma conexão entre o chamador e o

chamado, mas outras conexões podem ser adicionadas se as chamadas são juntadas para formarem

uma áudio-conferência. A classeConexao modela os detalhes físicos do estabelecimento de uma

conexão entre os clientes. Isso é feito utilizando uma máquina de estados simples (uma conexão é

inicialmente PENDENTE, depois é INICIADA e, finalmente, TERMINADA).

Na Figura5.15é apresentado o diagrama de classes UML das classes e aspectos da aplicação

de telefonia. O código-fonte das classes é apresentado na Figura5.16. A classePrincipal , cujo

código-fonte é mostrado parcialmente na Figura5.16, é considerada como uma classe do tipo de

aplicação e é responsável pela simulação do sistema de telefonia. Na Figura5.17é apresentado o

código-fonte dos aspectos.

«aspecto»
Faturamento

«aspecto»
Temporizacao

«aspecto»
RegistroTemporizador

+adicionarChamada(entrada c : Chamada)
+removerChamada(entrada c : Chamada)
+local(entrada outro : Cliente)
+atender(entrada c : Chamada)
+desligar(entrada c : Chamada)
+juntar(entrada c1 : Chamada, entrada c2 : Chamada)

-nome : String
-numeroTelefone : String
-codigoarea : int
-senha : String
-chamadas

Cliente

Chamada

+completar() : void
+desconectar() : void
+conecta(entrada c : Cliente) : bool

-estado : int
Conexao

-tinicial : long
-tfinal : long

Temporizador

Local LongaDistancia

*

-chamador

1

*

-chamado

1

-chamador

1

*

-chamado

1

*

«entrecorta»

«entrecorta»

-conexoes

*

1

Figura 5.15: Diagrama UML das classes e aspectos da aplicação de telefonia.

Para efetuar o teste de integração da aplicação de telefonia na ferramenta JaBUTi/AJ é neces-

sário, primeiramente, criar um projeto de teste. Para isso, o testador deve fornecer o nome de uma

classe da aplicação a partir da qual os demais aspectos e classes estão relacionados (geralmente

uma classe do tipo de aplicação). Para que o projeto abranja um número maior de classes ou aspec-

tos foi escolhida a classePrincipal . Em seguida, a ferramenta abre a janela de gerenciador de

projetos (Figura5.18) na qual os aspectos e classes da aplicação de telefonia são exibidos (coluna

mais à esquerda da janela, dentro do pacote “src”). Nesta janela o testador seleciona quais classes

ou aspectos deseja instrumentar e testar e informa um nome para seu projeto.



CAPÍTULO 5. IMPLEMENTAÇÃO DO TESTE ESTRUTURAL DE INTEGRAÇÃO
PAR-A-PAR NA FERRAMENTA JABUTI/AJ 119

public class Cliente {
private String nome;
private String numeroTelefone;
private int codigoarea;
private String senha;
private Vector chamadas = new Vector();

protected void removerChamada(Chamada c){
chamadas.removeElement(c);

}
protected void adicionarChamada(Chamada c){

chamadas.addElement(c);
}
public Cliente(String nome, int codigoarea,

String numeroTelefone) {
this .nome = nome;
this .codigoarea = codigoarea;
this .numeroTelefone = numeroTelefone;

}
public String toString() {

return nome + "(" + codigoarea + ")";
}
public int getCodigoArea(){ return codigoarea; }
public boolean local(Cliente outro){

return codigoarea == outro.codigoarea;
}
public Chamada chamada(Cliente chamado){

Chamada chamada = new Chamada( this , chamado);
adicionarChamada(chamada);
return chamada;

}
public void atender(Chamada chamada){

chamada.atende();
adicionarChamada(chamada);

}
public void desligar(Chamada chamada){

chamada.desligar( this );
removerChamada(chamada);

}
public void juntar(Chamada chamada1, Chamada chamada2){

chamada1.juntar(chamada2);
removerChamada(chamada2);

}
public String getNumeroTelefone(){ return numeroTelefone;}
public void setNumeroTelefone(String numeroTelefone){

this .numeroTelefone = numeroTelefone;
}
public String getSenha(){ return senha; }
public void setSenha(String senha){ this .senha = senha; }

}

public abstract class Conexao {
public static final int PENDENTE = 0;
public static final int INICIADA = 1;
public static final int TERMINADA = 2;
Cliente chamador, chamado;
private int estado = PENDENTE;

public String toString() {
String str = new String(

"Chamador = " + chamador.toString() +
"\n Chamado = " + chamado.toString());

return str;
}
Conexao(Cliente a, Cliente b) {

this .chamador = a;
this .chamado = b;

}
public int getEstado(){ return estado; }
public Cliente getChamador() { return chamador; }
public Cliente getChamado() { return chamado; }
public void completar() {

estado = INICIADA;
System.out.println("Conexão iniciada...");

}
public void desconectar() {

estado = TERMINADA;
System.out.println("Conexão terminada...");

}
public boolean conecta(Cliente c){

return (chamador == c || chamado == c);
}

}

public class Local extends Conexao {
Local(Cliente a, Cliente b) {

super (a, b);
System.out.println("[nova conexão local de " + a +

" para " + b + "]");
}

}

public class LongaDistancia extends Conexao {
LongaDistancia(Cliente a, Cliente b) {

super (a, b);
System.out.println(

"[nova conexão de longa distância de " + a +
" para " + b + "]");

}
}

public class Temporizador {
public long tinicial, tfinal;

public void iniciar() {
tinicial = System.currentTimeMillis();
tfinal = tinicial;

}
public void parar() {

tfinal = System.currentTimeMillis();
}
public long getTempo() {

return tfinal - tinicial;
}

}

public class Chamada {
private Cliente chamador, chamado;
private Vector conexoes = new Vector();

public Chamada(Cliente pchamador, Cliente pchamado) {
chamador = pchamador;
chamado = pchamado;
Conexao c;
if (chamador.local(chamado))

c = new Local(chamador, chamado);
else

c = new LongaDistancia(chamador, chamado);
conexoes.addElement(c);

}
public void atende() {

Conexao conexao = (Conexao)conexoes.lastElement();
conexao.completar();

}
public boolean conectado(){

return ((Conexao)conexoes.lastElement()).getEstado()
== Conexao.INICIADA;

}
public void desligar(Cliente c) {

for (Enumeration e = conexoes.elements();
e.hasMoreElements();) {
((Conexao)e.nextElement()).desconectar();

}
}
public boolean inclui(Cliente c){

boolean resultado = false ;
for (Enumeration e = conexoes.elements();

e.hasMoreElements();) {
resultado = resultado ||

((Conexao)e.nextElement()).conecta(c);
}
return resultado;

}
public void juntar(Chamada outra){

for (
Enumeration e = outra.conexoes.elements();
e.hasMoreElements();) {
Conexao con = (Conexao)e.nextElement();
outra.conexoes.removeElement(con);
conexoes.addElement(con);

}
}

}

public class Principal {
public static void main(String[] args ) {

...
}

}

Figura 5.16: Código-fonte das classes da aplicação de telefonia.

Depois de criado o projeto, a ferramenta está pronta para iniciar os testes. Como a ferramenta

está inicialmente no ambiente de teste de unidade, deve-se mudar para o ambiente de teste de
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public aspect Temporizacao {
public long Cliente.tempoTotalConexao = 0;
public long getTempoTotalConexao(Cliente cli) {

return cli.tempoTotalConexao;
}

private Temporizador Conexao.temporizador =
new Temporizador();

public Temporizador getTemporizador(Conexao con) {
return con.temporizador;

}

pointcut iniciacao(Conexao c):
target (c) &&
call ( void Conexao.completar());

after (Conexao c) returning (): iniciacao(c) {
getTemporizador(c).iniciar();

}

pointcut finalizacao(Conexao c):
target (c) &&
call ( void Conexao.desconectar());

after (Conexao c) returning () : finalizacao(c) {
getTemporizador(c).parar();
c.getChamador().tempoTotalConexao +=

getTemporizador(c).getTempo();
c.getChamado().tempoTotalConexao +=

getTemporizador(c).getTempo();
}

}

public aspect RegistroTemporizador {
after (Temporizador t) returning () : target (t) &&

call (* Temporizador.iniciar()) {
System.err.println("Temporizador iniciado: " +

t.tinicial);
}

after (Temporizador t) returning () : target (t) &&
call (* Temporizador.parar()) {
System.err.println("Temporizador parado: " + t.tfinal);

}
}

public aspect Faturamento {
// precedência requerida para que os adendos executem
// na ordem correta
declare precedence: Faturamento, Temporizacao;

public static final long TAXA_LOCAL = 3;
public static final long TAXA_LONGA_DISTANCIA = 10;

public Cliente Conexao.pagador;
public Cliente getPagador(Conexao con) {

return con.pagador;
}

pointcut criaConexao(Cliente chamador):
args (chamador, ..) && call (Conexao+.new(..));
after (Cliente chamador) returning (Conexao c):

criaConexao(chamador) {
c.pagador = chamador;
System.out.println("Fatura atribuída para " +

c.pagador);
}

public abstract long Conexao.taxaChamada();

public long LongaDistancia.taxaChamada() {
return TAXA_LONGA_DISTANCIA;

}

public long Local.taxaChamada() {
return TAXA_LOCAL;

}

after (Conexao con) returning () :
Temporizacao.finalizacao(con) {
long tempo = Temporizacao.aspectOf().

getTemporizador(con).getTempo();
long taxa = con.taxaChamada();
long custo = taxa * tempo;
getPagador(con).adicionaFatura(custo);

}

public long Cliente.faturaTotal = 0;
public long getFaturaTotal(Cliente cli) {

return cli.faturaTotal;
}

public void Cliente.adicionaFatura( long fatura){
faturaTotal += fatura;

}
}

Figura 5.17: Código dos aspectos da aplicação de telefonia.

Figura 5.18: Tela principal da ferramenta JaBUTi/AJ.

integração que pode ser intra-módulo ou inter-módulo. Para este exemplo, foi escolhido o tipo

inter-módulo. Em seguida, a ferramenta exibe a janela mostrando todos os possíveis pares de

unidades que se relacionam e que estão definidos em módulos diferentes do programa (Figura

5.19). Desses pares de unidades, o testador pode selecionar qual deles deseja testar.

Como exemplo, foram selecionados três pares de unidades:(1) o métodochamada da classe

Cliente e o construtor da classeChamada; (2) o construtor da classeChamada e o cons-

trutor da classeLocal ; e (3) o construtor da classeChamada e o adendo posterior do aspecto

Faturamento . Estes pares foram escolhidos pelo fato de possuírem grafos integrados e conjun-
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Figura 5.19: Janela de seleção dos pares de unidades inter-módulo.

tos de requisitos de teste interessantes para serem discutidos. Observe que no construtor da classe

Chamada pode-se criar ou uma chamada local ou uma chamada de longa distância. Além disso,

note que os pares de unidades(1) e (2) formam uma seqüência de chamadas para se realizar uma

chamada local, ou seja,(1) o métodochamada da classeCliente chama o construtor da classe

Chamada e (2) o construtor da classeChamada invoca o construtor da classeLocal . Por fim,

vale ressaltar que em(3) o adendo posterior do aspectoFaturamento é disparado, dentro do

construtor da classeChamada, após a execução do construtor da classeLongaDistancia .

Após a seleção dos pares e confirmação da seleção, a ferramenta constrói para cada par de

unidades selecionado um grafoPWDU e calcula os requisitos de teste de cada critério de integra-

ção par-a-par. Os pares de unidades selecionados para o teste possuem a nomenclatura mostrada

na Tabela5.3. Vale ressaltar que os três pares de unidades deste exemplo são pares de unidades

executáveis (ver Seção5.2.1) e que não existe nenhum caminho não executável (definido na Seção

3.2.2) nos grafosPWDU dos pares de unidades testados.

Tabela 5.3:Pares de unidades inter-módulo selecionados.
Par de unidades

1 (src.Cliente)chamada(Lsrc/Cliente;)Lsrc/Chamada; - (src.Chamada)<init>
(Lsrc/Cliente;Lsrc/Cliente;)V

2 (src.Chamada)<init>(Lsrc/Cliente;Lsrc/Cliente;)V - (src.Local)<init>
(Lsrc/Cliente;Lsrc/Cliente;)V

3 (src.Chamada)<init>(Lsrc/Cliente;Lsrc/Cliente;)V - (src.Faturamento)ajc$
afterReturning$src_Faturamento$1$45ef75a6(Lsrc/Cliente;Lsrc/Conexao;)V

Os grafosPWDU dos pares de unidades(1), (2) e(3) são mostrados na Figura5.20(a), Figura

5.20(b)e Figura5.20(c), respectivamente. Esses grafos estão exibindo informações quanto ao

critério Todos-Nósi. Os requisitos de teste derivados dos critérios Todos-Nósi, Todas-Arestasi e
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Todos-Usosi dos pares de unidades(1), (2) e (3) (gerados automaticamente pela ferramenta) são

mostrados na Tabela5.4, Tabela5.5e Tabela5.6, respectivamente.

(a) GrafoPWDU do par de unida-
des(1)

(b) GrafoPWDU do par de unida-
des(2)

(c) GrafoPWDU do par de unida-
des(3)

Figura 5.20: GrafosPWDU dos pares de unidades selecionados.

Tabela 5.4:Requisitos de teste para os critérios de integração do par de unidades(1).
Critério Requisitos de Teste

Todos-Nósi i.0, i.4, i.36, i.39, i.62, i.68, i.75, i.80, i.103, i.109, i.116, i.118
Todas-Arestasi (i.0, i.4), (i.4, i.36), (i.36, i.39), (i.39, i.62), (i.62, i.68), (i.68, i.75),

(i.75, i.118), (i.36, i.80), (i.80, i.103), (i.103, i.109), (i.109, i.116),
(i.116, i.118)

Todos-Usosi -

Tabela 5.5:Requisitos de teste para os critérios de integração do par de unidades(2).
Critério Requisitos de Teste

Todos-Nósi i.0, i.6
Todas-Arestasi (i.0, i.6)
Todos-Usosi <L@0.chamado, 4, i.0>, <L@0.chamador, 4, i.0>,

<L@0.chamado, 4, i.6>, <L@0.chamador, 4, i.6>, <L@4, 39, i.0>,
<L@5, 39, i.0>, <L@4, 39, i.6>, <L@5, 39, i.6>

Tabela 5.6:Requisitos de teste para os critérios de integração do par de unidades(3).
Critério Requisitos de Teste

Todos-Nósi i.0
Todas-Arestasi -
Todos-Usosi <L@0.chamador, 4, i.0>, <L@8, 80, i.0>, <L@9, 103, i.0>

Com base nos requisitos de teste derivados pelos critérios de integração par-a-par, o testador

pode então criar conjuntos de casos de teste adequados para cobrir esses requisitos. A execução
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de um caso de teste percorre um determinado caminho no fluxo do programa. A partir do ca-

minho percorrido, a ferramenta verifica quais nós, quais arestas e quais pares de def-uso foram

exercitados. A classeTelecomJUnit (Figura5.21), escrita utilizando JUnit, contém dois casos

de teste. O caso de testetestChamadaLocal simula uma ligação entre dois clientes com o

mesmo código de área, enquanto que o caso de testetestChamadaLongaDistancia efetua

uma ligação entre dois clientes com códigos de área distintos.

public class TelecomJUnit extends TestCase {
public TelecomJUnit(String arg0) {

super (arg0);
}

public void testChamadaLocal() {
Cliente jose = new Cliente("José", 16, "1000-1111");
Cliente maria = new Cliente("Maria", 16, "1000-1112");
Chamada chamada = jose.chamada(maria);

}

public void testChamadaLongaDistancia() {
Cliente jose = new Cliente("José", 16, "1000-1111");
Cliente pedro = new Cliente("Pedro", 31, "1000-1113");
Chamada chamada = jose.chamada(pedro);

}
}

Figura 5.21: Classe contendo um conjunto de casos de teste da aplicação de telefonia.

Primeiramente, executa-se o caso de testetestChamadaLocal . Esse caso de teste percorre

o caminho(i.0, i.4, i.36, i.39, i.62, i.68, i.75, i.118) do grafoPWDU de(1) e o caminho(i.0, i.6)

do grafoPWDU de (2). O grafoPWDU de (3) não é afetado. O grafoPWDU de (1) e (2)

após a execução detestLocalCall são mostrados nas Figuras5.22(a)e 5.22(b), respectiva-

mente. Esses grafos são utilizados para analisar a cobertura quanto ao critério Todos-Nósi. Os nós

integrados cobertos aparecem no grafo com a cor branca. Nas Tabelas5.7, 5.8 e 5.9 são mostra-

dos os requisitos de teste cobertos e os não cobertos dos pares de unidades(1), (2) e (3) após a

execução detestLocalCall . Como pode-se observar nessas tabelas, a execução do caso de

testetestLocalCall cobriu parcialmente os requisitos do par de unidades(1). Já no par de

unidades(2) o caso de teste atingiu uma cobertura total dos requisitos. Por fim, como o par de

unidades(3) não é afetado pelo caso de teste, nenhum dos requisitos de seu conjunto de requisitos

é coberto.

Tabela 5.7:Cobertura dos requisitos do par de unidades(1) após a execução do caso de teste
testChamadaLocal .

Critério Requisitos não cobertos Requisitos cobertos % cobertura

Todos-Nósi i.80, i.103, i.109, i.116 i.0, i.4, i.36, i.39, i.62, i.68, i.75, 66%
i.118

Todas-Arestasi (i.36, i.80), (i.80, i.103), (i.0, i.4), (i.4, i.36), (i.62, i.68), 58%
(i.103, i.109), (i.109, i.116), (i.36, i.39), (i.39, i.62), (i.68, i.75),
(i.116, i.118) (i.75, i.118)

Todos-Usosi - - -

Após a execução do caso de testetestChamadaLocal , executa-se o caso de testetest-

ChamadaLongaDistancia com a finalidade de cobrir os requisitos que ainda não foram cober-

tos. Esse caso de teste percorre o caminho(i.0, i.4, i.36, i.80, i.103, i.109, i.116, 1.118) do grafo
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(a) (b)

Figura 5.22: GrafosPWDU dos pares de unidades(1) e (2) após a execução do caso de teste
testChamadaLocal .

Tabela 5.8:Cobertura dos requisitos do par de unidades(2) após a execução do caso de teste
testChamadaLocal .

Critério Requisitos Requisitos cobertos % cobertura
não cobertos

Todos-Nósi - i.0, i.6 100%
Todas-Arestasi - (i.0, i.6) 100%
Todos-Usosi - <L@0.chamado, 4, i.0>, <L@0.chamador, 4, i.0>, 100%

<L@0.chamado, 4, i.6>, <L@0.chamador, 4, i.6>,
<L@4, 39, i.0>, <L@5, 39, i.0>, <L@4, 39, i.6>,
<L@5, 39, i.6>

Tabela 5.9:Cobertura dos requisitos do par de unidades(3) após a execução do caso de teste
testChamadaLocal .

Critério Requisitos não cobertos Requisitos cobertos % cobertura

Todos-Nósi i.0 - 0%
Todas-Arestasi - - -
Todos-Usosi <L@0.chamador, 4, i.0>, <L@8, 80, i.0>, - 0%

<L@9, 103, i.0>

PWDU de (1) e o caminho(i.0) do grafoPWDU de (3). O grafoPWDU de(2) não é percorrido

por este caso de teste. Na Figura5.23(a)e 5.23(b)são mostrados o grafoPWDU de (1) e (3),

respectivamente, após a execução do caso de testetestChamadaLongaDistancia . Esses

grafos são utilizados para analisar a cobertura quanto ao critério Todos-Nósi. Nas Tabelas5.10e

5.11são exibidos os requisitos de teste cobertos e os não cobertos dos pares de unidades(1) e (3)

após a execução detestChamadaLongaDistancia . Como pode-se observar nessas tabelas,

a execução do caso de testetestChamadaLongaDistancia cobriu totalmente os requisitos

do par de unidades(1) e os requisitos do par de unidades(3).
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(a) (b)

Figura 5.23: GrafosPWDU dos pares de unidades(1) e (3) após a execução do caso de teste
testChamadaLongaDistancia .

Tabela 5.10:Cobertura dos requisitos do par de unidades(1) após a execução do caso de teste
testChamadaLongaDistancia .

Critério Requisitos Requisitos cobertos % cobertura
não cobertos

Todos-Nósi - i.0, i.4, i.36, i.39, i.62, i.68, i.75, i.80, i.103, i.109, 100%
i.116, i.118

Todas-Arestasi - (i.0, i.4), (i.4, i.36), (i.36, i.39), (i.39, i.62), (i.62, i.68), 100%
(i.68, i.75), (i.75, i.118), (i.36, i.80), (i.80, i.103),
(i.103, i.109), (i.109, i.116), (i.116, i.118)

Todos-Usosi - - -

Tabela 5.11:Cobertura dos requisitos do par de unidades(3) após a execução do caso de teste
testChamadaLongaDistancia .

Critério Requisitos Requisitos cobertos % cobertura
não cobertos

Todos-Nósi - i.0 100%
Todas-Arestasi - - -
Todos-Usosi - <L@0.chamador, 4, i.0>, <L@8, 80, i.0>, 100%

<L@9, 103, i.0>

Após a execução dos dois casos de teste conseguiu-se atingir a cobertura total (100%) dos

requisitos derivados pelos critérios Todos-Nósi, Todas-Arestasi e Todos-Usosi para os pares de

unidades(1), (2) e (3). Assim, o testador pode parar de gerar casos de teste e concluir que o teste

dos pares de unidades, empregando a abordagem de teste estrutural de integração par-a-par aqui

proposta, foi realizada com sucesso. A partir daí, o testador pode utilizar outras técnicas de teste

(por exemplo, testes funcionais) com a finalidade de descobrir defeitos que ainda possam estar

presentes no programa.
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5.3.3 Segundo Exemplo de Uso

Neste segundo exemplo é analisado um programa simples que ordena um array (vetor) de in-

teiros em ordem crescente e calcula o valor médio do primeiro e último elemento. Este programa

contém a classePrincipal que implementa dois métodos,calcularMediaPriUltElem e

ordenarArray , e o aspectoVerificacao que implementa o adendo anterior (before ) res-

ponsável por verificar se o array está ordenado e definir o atributo estáticoativarOrdenacao ,

que informa se a ordenação esta ativa ou não. O código-fonte do programa é mostrado na Figura

5.24.

01. public class Principal {
02.
03. public static boolean estaOrdenado;
04. public static boolean ativarOrdenacao = true ;
05.
06. public static double calcularMediaPriUltElem(

int [] pA) {
07. int i = 0;
08. int n = pA.length - 1;
09. ordenarArray(pA, n, i);
10. double d = ( double ) (pA[i]+pA[n]) / 2;
11. return d;
12. }
13.
14. public static void ordenarArray( int [] pA, int pI,

int pN) {
15. if ( ativarOrdenacao ) {
16. for ( int j = pI; j <= pN - 1; j++ ) {
17. for ( int k = j + 1; k <= pN; k++ ) {
18. if (pA[j] > pA[k]) {
19. int aux = pA[j];
20. pA[j] = pA[k];
21. pA[k] = aux;
22. }
23. }
24. }
25. }
26. }
27. }

28. public aspect Verificacao {
29.
30. pointcut pcOrdenar( int [] aA, int aI, int aN):

call (* *.ordenarArray(..)) &&
args (aA, aI, aN);

31.
32. before ( int [] aA, int aI, int aN):

pcOrdenar(aA, aI, aN) {
33.
34. boolean arrayOrdenado = true ;
35. for ( int i = 0; i < aA.length - 1 &&

arrayOrdenado; i++) {
36. if ( aA[i] > aA[i+1] )
37. arrayOrdenado = false ;
38. }
39.
40. Principal.estaOrdenado = arrayOrdenado;
41. if ( !arrayOrdenado )
42. Principal.ativarOrdenacao = false ;
43. else
44. Principal.ativarOrdenacao = false ;
45. }
46.
47. }

Figura 5.24: Código-fonte do programa de ordenação de array.

A estratégia de teste utilizada para revelar defeitos que ainda possam existir no programa foi

baseada no trabalho deMassicotte et al. (2007). Primeiro são testados individualmente os métodos

implementados nas classes e as interações par-a-par entre eles sem a interferência dos aspectos;

posteriormente, os aspectos são combinados com as classes que eles afetam e, em seguida, são

testados os adendos isoladamente e as interações par-a-par entre as unidades que se relacionam.

Assim, para este exemplo é estabelecido o seguinte plano de teste: passo A, efetuar o teste

de unidade do métodocalcularMediaPriUltElem ; passo B, efetuar o teste de unidade do

métodoordenarArray ; passo C, realizar o teste de integração par-a-par do par de unidades

calcularMediaPriUltElem - ordenarArray sem a interferência do aspectoVerifi-

cacao ; passo D, o aspectoVerificacao é combinado ao programa e, em seguida, é realizado

o teste de unidade do adendobefore ; passo E, efetuar o teste de integração par-a-par do par de

unidadescalcularMediaPriUltElem - before ; passo F, realizar o teste de integração par-

a-par do par de unidadescalcularMediaPriUltElem - ordenarArray com a presença

do aspecto. É importante ressaltar que, neste exemplo, todos os pares de unidades são executáveis

(ver Seção5.2.1) e que não existe nenhum caminho não executável (definido na Seção3.2.2) nos

grafosPWDU dos pares de unidades testados.
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Para executar o passo A, que tem como finalidade testar o métodocalcularMediaPriUlt-

Elem individualmente, é criado o conjunto de casos de teste, escrito em JUnit (Figura5.25), re-

presentado na forma de par ordenado(d, S(d)) (discutido na Seção3.2) como: {([2, 7, 10, 17, 22],

6), ([22, 17, 10, 7, 2], 6), ([17, 2, 22, 10, 7], 6)}. Supõe-se que o testador usou algum critério fun-

cional para criar o conjunto de casos de teste. Observe que no primeiro caso de teste é utilizado

um array já ordenado em ordem crescente como elemento de entrada (ou seja,d). No segundo

caso de teste é passado como elemento de entrada um array cujos dados estão ordenados, porém

em ordem decrescente. Por fim, o terceiro caso de teste contém um array em que os dados estão

desordenados aleatoriamente. Esses mesmos elementos de entrada serão utilizados nos próximos

conjuntos de casos de testes criados e apresentados mais adiante.

Além disso, ainda no passo A, é criada uma nova classe, a classeStub (Figura5.26), que de-

fine uma unidade pseudo-controlada (stub) do métodoordenarArray da classePrincipal .

O método pseudo-controlado criado é executado no lugar do método verdadeiro durante o teste

de unidade do métodocalcularMediaPriUltElem . Ele altera o array inserindo os valo-

res 4 e 8 na primeira e última posições do array, respectivamente, simulando uma ordenação.

Utilizando a ferramenta JUnit observa-se que a execução dos casos de teste é realizado com

sucesso (Figura5.27) e produz os resultados esperados, ou seja, o valor de retorno do método

calcularMediaPriUltElem é 6 (média da soma entre4 e 8). Com o apoio da ferramenta

JaBUTi/AJ verifica-se que a cobertura dos requisitos de teste gerados pelos critérios de teste de

unidade após a execução dos casos de teste atinge 100%2. Na Figura5.28 é mostrado o grafo

AODU do métodocalcularMediaPriUltElem , analisando a cobertura alcançada para o

critério todos-nós-independentes-de-exceção. Observa-se que para esse critério todos os nós fo-

ram cobertos.

public class TCUnidadeCalcMedia extends TestCase {

public TCUnidadeCalcMedia(String arg0) {
super (arg0);

}

public void testUnidadeCalcMedia1() {
int a[] = {2, 7, 10, 17, 22};
double res =

Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals( new Double(6), new Double(res));

}

public void testUnidadeCalcMedia2() {
int a[] = {22, 17, 10, 7, 2};
double res =

Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals( new Double(6), new Double(res));

}

public void testUnidadeCalcMedia3() {
int a[] = {17, 2, 22, 10, 7};
double res =

Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals( new Double(6), new Double(res));

}
}

Figura 5.25: Casos de teste criados para o teste de unidade decalcularMediaPriUltElem .

O passo B tem o objetivo de efetuar o teste de unidade do métodoordenarArray . Para

isso, é criado o conjunto de casos de teste, escrito em JUnit (Figura5.29), representado como:

{ ([2, 7, 10, 17, 22], [2, 7, 10, 17, 22]), ([22, 17, 10, 7, 2], [2, 7, 10, 17, 22]), ([17, 2, 22, 10, 7], [2, 7, 10,

17, 22])}. Com o apoio da ferramenta JUnit observa-se que a execução dos casos de teste produz

os resultados esperados, ou seja, o método ordenarArray retorna um array ordenado. Analisando a

2Neste exemplo não são mostrados quais são os requisitos de teste cobertos e não cobertos pela execução do
conjunto de casos de teste
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public class Stub {

public static void ordenarArray( int [] pA, int pI,
int pN) {
pA[pI] = 4;
pA[pN] = 8;

}
}

Figura 5.26: ClasseStub utilizada no passo A.

Figura 5.27: Tela da ferramenta JUnit mostrando que os casos de teste foram executados com
sucesso.

Figura 5.28: GrafoAODU do métodocalcularMediaPriUltElem mostrando a cobertura
alcançada para o critério todos-nós-independentes-de-exceção.

cobertura alcançada pela execução desses casos de teste na ferramenta JaBUTi/AJ, constata-se que

foi possível cobrir todos os requisitos derivados pelos critérios de teste de unidade da ferramenta.

Na Figura5.30é mostrado o grafoAODU do métodoordenarArray , analisando a cobertura

alcançada para o critério todos-nós-independentes-de-exceção. Como pode-se observar, todos os

nós foram cobertos.

A partir desses testes, pode-se concluir que os testes de unidade das unidades do programa

foram realizados com sucesso e que nenhum erro foi revelado até o momento. Supõe-se que o

testador aceite por enquanto estas unidades como corretas e decida encerrar o teste de unidade.
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public class TCUnidadeOrdenar extends TestCase {

public TCUnidadeOrdenar(String arg0) {
super (arg0);

}

public void testUnidadeOrdenar1() {
int a[] = {2, 7, 10, 17, 22};
Principal.ordenarArray(a,0,4);
int aux[] = {2, 7, 10, 17, 22};
for ( int i = 0; i < a.length; i++)

assertEquals(a[i],aux[i]);
}

public void testUnidadeOrdenar2() {
int a[] = {22, 17, 10, 7, 2};
Principal.ordenarArray(a,0,4);
int aux[] = {2, 7, 10, 17, 22};
for ( int i = 0; i < a.length; i++)

assertEquals(a[i],aux[i]);
}

public void testUnidadeOrdenar3() {
int a[] = {17, 2, 22, 10, 7};
Principal.ordenarArray(a,0,4);
int aux[] = {2, 7, 10, 17, 22};
for ( int i = 0; i < a.length; i++)

assertEquals(a[i],aux[i]);
}

}

Figura 5.29: Casos de teste criados para o teste de unidade do métodoordenarArray .

Figura 5.30: GrafoAODU do métodoordenarArray mostrando a cobertura alcançada para
o critério todos-nós-independentes-de-exceção.

O passo C, cujo objetivo é testar a integração par-a-par do par de unidadescalcularMedia-

PriUltElem - ordenarArray , é efetuado após a realização dos testes de unidades. Para

isso, é criado o conjunto de casos de teste, escrito em JUnit (Figura5.31), representado como:

{ ([2, 7, 10, 17, 22], 12), ([22, 17, 10, 7, 2], 12), ([17, 2, 22, 10, 7], 12)}. Vale ressaltar que são utili-

zados os mesmos elementos de entrada empregados no teste de unidade. Utilizando a ferramenta

JUnit observa-se que a execução dos casos de teste é realizada com sucesso e produz os resulta-

dos esperados, ou seja, o valor médio da soma entre menor e o maior elemento do array (2 e 22,

respectivamente) é calculado corretamente pelo métodocalcularMediaPriUltElem que re-

torna o valor12. Com o apoio da ferramenta JaBUTi/AJ, pode-se analisar a cobertura alcançada

pela execução dos casos de teste. Entretanto, após a execução constata-se que alguns requisitos

de teste derivados pelos critérios de teste de integração par-a-par não foram cobertos. Na Fi-

gura5.32(a)é mostrado o grafoPWDU do par de unidadescalcularMediaPriUltElem -
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ordenarArray , analisando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-integrados. Nesta

figura, observa-se que os nós integradosi.11, i.19, i.29, i.47, i.50 e i.56 não foram exercitados.

public class TCIntegracaoCalcMediaOrdenar
extends TestCase {

public TCIntegracaoCalcMediaOrdenar(String arg0){
super (arg0);

}

public void testIntegracaoCalcMediaOrdenar1() {
int a[] = {2, 7, 10, 17, 22};
double res =

Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals( new Double(12), new Double(res));

}

public void testIntegracaoCalcMediaOrdenar2() {
int a[] = {22, 17, 10, 7, 2};
double res =

Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals( new Double(12), new Double(res));

}

public void testIntegracaoCalcMediaOrdenar3() {
int a[] = {17, 2, 22, 10, 7};
double res =

Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals( new Double(12), new Double(res));

}
}

Figura 5.31: Casos de teste criados para o teste de integração de
calcularMediaPriUltElem - ordenarArray .

Novos casos de teste podem ser gerados para tentar cobrir os requisitos de teste que ainda

não foram exercitados. Porém, provavelmente eles não terão sucesso porque, analisando o grafo

PWDU (e com o auxílio do bytecode e do código-fonte dos métodos), observa-se que os laços

responsáveis pela ordenação do array, implementados no métodoordenarArray , não estão

sendo executados corretamente. Deste modo, nota-se que ao efetuar o teste de integração dos mé-

todoscalcularMediaPriUltElem eordenarArray um erro ocorre, ou seja, um possível

defeito existe na interface entre os métodos testados. Analisando o código-fonte do programa (Fi-

gura5.24) é constatado que, realmente, existe um defeito na linha 09. O desenvolvedor cometeu

um engano na ordem em que os parâmetros reaisi (primeiro elemento) en (último elemento) fo-

ram passados. O correto seria passar oi como segundo argumento e on como terceiro argumento

e não como foi codificado.

Após a correção do defeito, é necessário efetuar novamente os passos A e C para assegurar que

nenhum outro defeito foi inserido. O teste de unidade do métodocalcularMediaPriUltElem

(passo A) é realizado com sucesso, isto é, com o JUnit se obtém o resultado esperado e utilizando

a JaBUTi/AJ verifica-se que todos os requisitos são cobertos. O mesmo ocorre com o teste de inte-

gração par-a-par do par de unidadescalcularMediaPriUltElem - ordenarArray (passo

C). Na Figura5.32(b)é mostrado o grafoPWDU do par de unidadescalcularMediaPriUlt-

Elem - ordenarArray , analisando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-integrados,

após a correção do programa.

No próximo passo, o passo D, o aspectoVerificacao é combinado no programa e, em se-

guida, é realizado o teste de unidade do adendobefore . Para isso é criado o conjunto de casos de

teste {([2, 7, 10, 17, 22], true), ([22, 17, 10, 7, 2], false), ([17, 2, 22, 10, 7], false)} que é composto

pelos mesmos elementos de entrada utilizados anteriormente e é apresentado na Figura5.33. Com

o apoio da ferramenta JUnit observa-se que a execução dos casos de teste produz os resultados

esperados. Utilizando a ferramenta JaBUTi/AJ pode-se verificar que a cobertura alcançada pela

execução dos casos de teste cobre 100% dos requisitos de teste gerados pelos critérios de teste de
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(a) Com o defeito
(b) Sem o defeito

Figura 5.32: GrafoPWDU do par de unidadescalcularMediaPriUltElem -
ordenarArray mostrando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-integrados.

unidade para o adendobefore . Na Figura5.34é mostrado o grafoAODU do adendobefore ,

analisando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-independentes-de-exceção.

public class TCUnidadeBefore extends TestCase {

public TCUnidadeBefore(String arg0) {
super (arg0);

}

public void testUnidadeBefore1() {
int a[] = {2, 7, 10, 17, 22};
Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals(Principal.estaOrdenado, true );

}

public void testUnidadeBefore2() {
int a[] = {22, 17, 10, 7, 2};
Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals(Principal.estaOrdenado, false );

}

public void testUnidadeBefore3() {
int a[] = {17, 2, 22, 10, 7};
Principal.calcularMediaPriUltElem(a);
assertEquals(Principal.estaOrdenado, false );

}
}

Figura 5.33: Casos de teste criados para o teste de unidade do adendobefore .

No passo E é efetuado o teste de integração par-a-par do par de unidadescalcularMedia-

PriUltElem - before . Para isso utiliza-se o conjunto de casos de teste apresentado na Fi-

gura5.31. Esses casos de teste são executados com sucesso na ferramenta JUnit. Observando

a cobertura alcançada pela execução dos casos de teste na JaBUTi/AJ, constata-se que é obtido

100% de cobertura dos requisitos derivados pelos critérios de integração par-a-par. Na Figura5.35

é mostrado o grafoPWDU do par de unidadescalcularMediaPriUltElem - before ,

analisando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-integrados.

O último passo, o passo F, tem como objetivo testar a integração par-a-par do par de unidades

calcularMediaPriUltElem - ordenarArray com a presença do aspecto. Neste teste, é

utilizado o conjunto de casos de teste apresentado na Figura5.31. Esses casos de teste são exe-
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Figura 5.34: GrafoAODU do adendobefore mostrando a cobertura alcançada para o critério
todos-nós-independentes-de-exceção.

Figura 5.35: GrafoPWDU do par de unidadescalcularMediaPriUltElem - before
mostrando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-integrados.

cutados com sucesso na ferramenta JUnit. Com o apoio da ferramenta JaBUTi/AJ constata-se

que, após a execução dos casos de teste, alguns requisitos de teste derivados pelos critérios de

teste de integração par-a-par não foram cobertos. Na Figura5.36(a)é mostrado o grafoPWDU
do par de unidadescalcularMediaPriUltElem - ordenarArray , analisando a cober-

tura alcançada para o critério todos-nós-integrados. A partir dele, observa-se que somente o pri-
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meiro nó e o último nó integrado estão sendo exercitados. Analisando o código-fonte do método

ordenarArray (Figura5.24), constata-se que o defeito está provavelmente no valor da atributo

estáticoativarOrdenacao . Além disso, verifica-se que a última definição desse atributo é

feita dentro do adendobefore . Como resultado dessa análise, o defeito é localizado na linha 42.

Ao invés de receber o valortrue, ou seja, ativar a ordenação se o array não estiver ordenado, o

atributoativarOrdenacao está recebendo o valorfalse.

O programa é corrigido e, em seguida, os passos D, E e F são executados novamente para asse-

gurar que, com a alteração do código-fonte, nenhum outro defeito foi inserido. O teste de unidade

do adendobefore (passo D) é realizado com sucesso, isto é, com o JUnit se obtém o resultado es-

perado e utilizando a JaBUTi/AJ verifica-se que todos os requisitos são cobertos. O mesmo ocorre

com o teste de integração do par de unidadescalcularMediaPriUltElem - before (passo

E) e do par de unidadescalcularMediaPriUltElem - ordenarArray (passo F). Na Fi-

gura5.36(b)é mostrado o grafoPWDU do par de unidadescalcularMediaPriUltElem -

ordenarArray , analisando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-integrados, após a

correção do programa.

(a) Com o defeito (b) Sem o defeito

Figura 5.36: GrafoPWDU do par de unidadescalcularMediaPriUltElem -
ordenarArray mostrando a cobertura alcançada para o critério todos-nós-integrados.
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5.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi descrita a implementação da abordagem de teste estrutural de integração par-

a-par proposta neste trabalho para teste de programas OO e OA. Essa abordagem foi implementada

na ferramenta JaBUTi/AJ. Assim, com essa nova versão da ferramenta JaBUTi/AJ é possível efe-

tuar tanto testes de unidade quanto testes de integração par-a-par de programas OO e OA escritos

em Java e AspectJ. Além disso, pode-se utilizar essa ferramenta para realizar experimentos futuros

com a finalidade de avaliar a habilidade da abordagem proposta em revelar defeitos existentes na

interface entre as unidades.

Para efetuar a verificação e validação das novas implementações feitas na ferramenta JaBU-

Ti/AJ foram utilizados uma média de dez programas escritos em Java e AspectJ, dois deles mos-

trados neste capítulo como exemplos de uso.

No próximo capítulo são apresentadas as conclusões finais do trabalho, as contribuições e os

trabalhos futuros a serem realizados.
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6
Conclusão

6.1 Considerações Finais

Neste trabalho foi proposta uma abordagem de teste estrutural par-a-par de programas orien-

tados a objetos e a aspectos, adaptando modelos e critérios de fluxo de controle e fluxo de dados

anteriormente propostos para essa nova abordagem. Nesta abordagem de teste considera-se todo

o fluxo de execução (fluxo de controle e de dados) que ocorre entre a unidade chamadora e a uni-

dade chamada, isto é, quando uma unidade chama uma outra unidade em seu escopo, o fluxo de

execução é passado para a unidade chamada. Esta executa e, após a sua execução, o fluxo retorna à

unidade que chamou, que continua sua execução. Para representar esse fluxo de execução entre as

unidades foi definido o grafoPWDU (PairWise Def-Use) que é uma abstração formada pela inte-

gração dos grafosAODU da unidade chamadora e da unidade chamada. Foi definido um modelo

de fluxo de dados (adaptado deVincenzi (2004)) que é utilizado para identificar o que caracteriza

uma definição ou um uso de uma variável em uma sentença Java. Além disso, foram propostos

três critérios específicos para derivar requisitos de teste para os pares de unidades. Dentre eles,

dois critérios são baseados em fluxo de controle (todos-nós-integrados e todas-arestas-integradas)

e um critério é baseado em fluxo de dados (todos-usos-integrados). A ferramenta JaBUTi/AJ foi

estendida para dar apoio à abordagem de teste estrutural de integração par-a-par proposta. Com

essa extensão, é possível efetuar tanto testes de unidade quanto testes de integração par-a-par de

programas OO e OA escritos em Java e AspectJ com apoio da ferramenta.

135



136 6.2. CONTRIBUIÇÕES

6.2 Contribuições

As contribuições deste trabalho foram:

1. Desenvolvimento de uma abordagem de teste estrutural de integração par-a-par para progra-

mas OO e OA escritos em Java e AspectJ, que inclui: a identificação dos pares de unidades

de um programa, a definição de um modelo de fluxo de dados para determinar o que carac-

teriza uma definição ou um uso de uma variável em uma sentença Java, a definição do grafo

PWDU utilizado para representar o fluxo de execução entre as unidades e a definição dos

critérios de teste estrutural de integração par-a-par;

2. Extensão da ferramenta JaBUTi/AJ para apoiar a abordagem proposta. Essa extensão envol-

veu: a identificação, por meio do bytecode Java, dos pares de unidades que se relacionam

em um programa OO ou OA, a implementação do grafoPWDU — construído a partir dos

grafosAODU da unidade chamadora e chamada —, a implementação dos critérios de teste

estrutural de integração par-a-par e o desenvolvimento dos ambientes de teste de integração

intra-módulo e inter-módulo.

6.3 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros podem ser realizados estudos de caso utilizando diversos programas

reais escritos em Java e AspectJ com a finalidade de avaliar a habilidade da abordagem proposta

em revelar defeitos existentes na interface entre as unidades. Mais especificamente, experimen-

tos também poderiam ser feitos com o apoio da ferramenta JaBUTi/AJ estendida para o teste de

integração par-a-par para avaliar a efetividade desta abordagem, o que está fora do escopo deste

trabalho. Por exemplo, no caso dos testes envolvendo adendos, verificar para quais tipos de defei-

tos do modelo de defeitos deAlexander et al. (2004) (discutidos na Seção3.5.3) este critério seria

mais adequado.

Uma outra possível extensão deste trabalho seria tratar a integração de mais do que duas unida-

des, como por exemplo, a integração de uma unidade com todas as unidades que interagem com ela

ou a integração de unidades que são chamadas sequencialmente, considerando todas as interfaces

e fluxo de execução entre elas.

Outra linha de pesquisa relevante seria investigar refinamentos dos critérios propostos para di-

minuir o custo do teste estrutural de integração par-a-par procurando minimizar o número de pares

método-método, método-adendo, adendo-método e adendo-adendo selecionados e a quantidade de

pares def-uso gerados pelo critério de fluxo de dados proposto.

Lemos (2006), em seu projeto de doutorado (já em andamento), utilizará alguns dos resultados

do trabalho de mestrado aqui apresendado. Uma das propostas do trabalho deLemos (2006) será

definir uma família de critérios de teste de integração estrutural guiada pelos DCJs (Descritores
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de Conjuntos de Junção). Os critérios dessa família serão definidos para conjuntos de pares de

unidades (métodos/adendo), para cada adendo atrelado a um DCJ. Nesse trabalho também serão

feitas extensões à ferramenta JaBUTi/AJ.
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