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Resumo

de Mendonça, Vinícius Rafael Lobo. Estudo, Definição e Implementação de
um Sistema de Recomendação para Priorizar os Avisos Gerados por Fer-
ramentas de Análise Estática. Goiânia, 2014. 107p. Dissertação de Mestrado.
Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

O Sistema de Recomendação apoia um usuário na realização de uma tarefa. Conside-
rando o atual contexto do desenvolvimento de software, programas estão cada vez mai-
ores, tornando difícil a realização de uma avaliação detalhada dos avisos gerados pelos
analisadores estáticos. Nesse trabalho, propõe-se um sistema de recomendação, chamado
WarningsFIX, que tem objetivo de ajudar os desenvolvedores manipular o alto nível dos
avisos emitidos pelos analisadores estáticos. O back end desse sistema é composto de sete
ferramentas de análise estática de código aberto para coleta de dados, que são visualiza-
dos por meio de TreeMap. O objetivo é combinar os resultados de diferentes analisadores
estáticos, assim recomendar a análise de avisos com alta chance de ser verdadeiro po-
sitivo. Portanto, a informações relacionadas ao nó são visualizadas em quatro níveis de
visualização: programa, pacote, classe e linha. Além disso, os nós podem ser classificados
em três tipos: quantidade de avisos, quantidade de ferramentas e taxa de suspeição. Um
estudo exploratório foi realizado e as limitações, vantagens e desvantagens da abordagem
proposta foram discutidas.

Palavras–chave

Análise Estática, analisadores estáticos, sistema de recomendação, treemaps,
mineração de dados



Abstract

de Mendonça, Vinícius Rafael Lobo. Study, Definition and Implementation A
Recommendation System to Prioritize Warnings Generated by Static Analy-
sis Tools. Goiânia, 2014. 107p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática, Uni-
versidade Federal de Goiás.

Recommendation systems try to guide the user carrying out a task providing him with
useful information about it. Considering the context of software development, programs
are ever increasing, making it difficult to carry out a detailed verification of warnings
generated by automatic static analyzers. In this work, we propose a recommendation
system, called WarningsFIX, which aims at helping developers on handling the high
number of warnings reported by automatic static analyzers. The back end of this system is
composed of seven open-source static analysis tools collecting data, which subsequently
are used for visualizing information through TreeMaps. The intention is to combine the
outcomes of different static analyzers such that WarningsFIX recommends the analysis
of warnings with highest chance to be a true positive. Therefore, the information related
to warnings are displayed in four levels of detail: program, package, class, and line. The
nodes may be classified in the first three levels: amount of warnings, number of tools and
suspicions rate. An exploratory study was carried out and the limitations, advantages and
disadvantages of the proposed approach were discussed.

Keywords

Static Analysis, bug finding tools, recommendation systems, treemaps, data
mining
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CAPÍTULO 1
Introdução

A Qualidade de Software é uma área de grande importância na Engenharia de
Software, e intimamente ligada à etapa de Verificação e Validação (ANDERSON, 2008).
A presença de defeitos em um programa contribui para a diminuição da qualidade do
código fonte do programa, sendo muitos destes defeitos inseridos por seres humanos,
devido à falta de atenção, à utilização de más práticas de programação, etc.

Os defeitos podem levar a um comportamento inesperado e, consequentemente,
provocar falhas graves de software, acarretando grandes prejuízos financeiros, perda de
vida humanas, paralisação da prestação de um serviço etc. Tais situações exteriorizam a
importância da utilização de técnicas para a localização e a correção de defeitos.

No atual cenário do desenvolvimento, cada vez mais programas ultrapassam a
quantidade de milhares de linhas de código (BINKLEY, 2007; BESSEY et al., 2010),
que torna inviável a utilização de técnicas manuais para correção de defeitos. Do mesmo
modo, aumentou a utilização de bibliotecas e APIs e também a falta de aptidão dos
programadores para a sua utilização. Além de muitos outros fatores, esses expõem a
importância da utilização de técnicas de verificação e validação durante todo o processo
de desenvolvimento.

Em Sommerville et al. (2008), essas técnicas são responsáveis por estabelecer
a confiança no produto desenvolvido, sendo consideradas bastante dispendiosas e grande
parte do orçamento pode ser gasto na sua aplicação, caso um planejamento cuidadoso não
seja feito para o controle financeiro. Quanto mais tardiamente é corrigido um defeito mais
caro se torna a sua correção. Como demonstra a Figura 1.1, a correção de defeitos após a
implantação do produto é bastante onerosa em relação às etapas anteriores.

Uma boa estratégia,para contribuir com a descoberta de defeitos o quanto antes,
é a aplicação de ferramentas de análise estática automatizada (bug finding tools) para
a correção de defeitos nas etapas iniciais do desenvolvimento no objetivo de reduzir as
despesas.

Neste trabalho utiliza-se uma abordagem combinada de várias ferramentas no
objetivo de desenvolver uma técnica de análise estática abrangente, pois cada ferramenta
possui características próprias e, em geral, não emitem avisos similares, aumentando
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Figura 1.1: O custo da correção de defeitos ao longo do ciclo de
desenvolvimento (adaptado de AB (2012))

assim a quantidade de linhas analisadas e a variedade de defeitos corrigidos. No entanto,
simplemente aumentar o número de ferramentas não basta pois, mais ferramentas geram
mais avisos e uma maior quantidade de avisos falso positivos.

1.1 Contexto e Motivação

A alta taxa de falso positivos emitidos pelas ferramentas de análise estática
automatizada é apontada como a sua principal desvantagem. A vantagem proporcionada
pela automação acaba sendo reduzida pela intervenção manual na avaliação dos avisos
para a identificação de verdadeiros positivo e falsos positivo.

As ferramentas de análise estática automatizadas costumam ser utilizadas na
etapa de verificação e validação, principalmente devido ao baixo custo de aplicação, em
complemento a outras atividades, como os testes (análise dinâmica). Portanto, a análise
estática e a análise dinâmica são complementares.

A utilização da análise estática automatizada previamente no desenvolvimento
de software contribui para a redução de gastos, uma vez que o custo dessa análise é baixo
quando comparado com a análise dinâmica. A quantidade de avisos analisados pelos
testes é reduzida, os defeitos detectados pelos analisadores são avaliados e corrigidos,
desse modo, o domínio de defeitos é reduzido. A utilização de várias ferramentas
estáticas aumenta o domínio de defeitos detectados, no entanto aumenta a quantidade de
falsos positivo e diminui a de falsos negativo. Visto que, cada ferramenta possui suas
particularidades e seus domínios de defeitos detectados, que não possuem interseção
completa entre si.

1.2 Objetivo

Considerando o contexto e a motivação apresentados acima, o objetivo principal
deste trabalho é:
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• Desenvolver um mecanismo com base em votação que contribua com a priorização
das linhas dos programas analisados visando a minimizar a chance de análise de
avisos falso positivos.

Tal objeto principal pode ser desmembrado nos seguintes objetivos secundários:

• A implementação de sistema de ordenamento dos avisos, calculado a partir dos
avisos emitidos em uma linha do programa, que servirá de roteiro para os revisores
durante a etapa de revisão. O objetivo do ordenamento é concentrar o esforço de
correção em linhas com maior quantidade de avisos, quantidade de ferramentas ou
taxa de suspeição (tais estratégias de priorização serão explicadas no Capítulo 4), e
a correção será mais eficiente e diminuirá a chance de análise de falso positivos. A
sua aplicação ou não fica critério de equipe responsável.

• A divulgação da importância da análise estática durante todo o desenvolvimento de
software. A análise dinâmica não consegue identificar todos os defeitos detectados
pela análise estática ou vice-versa e nem a substitui, portanto são complementares,
o que reforça a relevância dos dois tipos de análise.

• A exteriorização da relevância de possuir uma boa compreensão de uma linguagem
de programação e de suas boas práticas, contribuindo com a redução dos enganos
que resultam na inserção de defeitos no código fonte.

1.3 Organização da Dissertação

O restante desta dissertação está organizado da seguinte forma. No Capítulo 2
é realizada uma apresentação dos principais conceitos relacionados à Verificação e Va-
lidação. Inicialmente define-se qualidade de software, que é um conceito intimamente
conectado a presença de defeitos no código fonte de um programa. Em seguida, análise
estática e a dinâmica são conceituadas, no entanto foca-se na primeira, especificamente na
sua forma automatizada - ferramentas automatizadas de análise estática ou analisadores
estáticos.

No Capítulo 3 são descritos os principais trabalhos relacionados e as ferramentas
estáticas livres e comerciais. Na filtragem de trabalhos, por meio de um mapeamento
sistemático, foram encontradas pesquisas com foco em combinação e com comparação de
várias ferramentas de análise estática. Esse assunto é raramente explorado com a intenção
de combinar várias ferramentas, então procurando transpor o atual cenário de pesquisa,
um estudo envolvendo sete ferramentas como back-end de um sistema de recomendação
de correção de linhas é realizado.

No Capítulo 4 são descritas as estratégias de priorização definidas e apresentada
a arquitetura do sistema de recomendação WarningsFIX, que combina o resultado de
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sete analisadores estáticos – FindBugs, Checkstyle, ESCJava, JLint, Hammurapi, JCSC e
PMD – para estabelecer suas estratégias de priorização baseadas na Quantidade de Avisos,
Quantidade de Ferramentas e Taxa de Suspeição. Cada ferramenta gera um relatório, em
seguida um parser armazena as informações em um banco de dados, que será minerado
para geração de TreeMap. Os avisos do programa analisado poderão ser visualizados em
quatro níveis de granularidade: programa, pacote, classe e linha.

No Capítulo 5 são descritos dois experimentos controlados. São apresentados
o contexto, objetivos, questões de pesquisa, procedimento para a execução, e a coleta e
análise dos dados que permitem responder as questões de pesquisa definidas. Finalmente,
são também apresentadas as ameaças a validade para esses experimentos.

No Capítulo 6 é apresentada a conclusão do trabalho desenvolvido, ressaltando
suas principais contribuições e perspectivas de trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2
Os Conceitos Fundamentais da Análise Estática

2.1 Introdução

Neste Capítulo serão expostos termos chaves para compreender adequadamente
a análise estática e a pesquisa desenvolvida. A análise estática e suas variações, tal como
as outras técnicas de Verificação e Validação, estão intimamente relacionadas à qualidade
de software, desta maneira compreender a relação entre essas áreas é essencial. Falhas são
causadas por defeitos no código e dão indícios de o produto de software em questão tem
qualidade insatisfatória, e está necessitando de uma avaliação. Quanto mais se posterga
a correção de um defeito, mais dispendiosa é a sua correção. Além disso, desprezar a
sua existência pode contribuir para o funcionamento incorreto do programa, prejuízos
financeiros, aumentar a vulnerabilidade à ataques etc.

Inicialmente, define-se o conceito de qualidade de software e sua aplicação (Se-
ção 2.2). Em seguida, é explanada Verificação e Validação e suas duas abordagens: dinâ-
mica e estática (Seção 2.3). A análise estática é profundamente caracterizada, principal-
mente a análise estática automática (AEC) (Seção 2.3.2) e seus atributos são estudados:
tipos de análise, tipos de aviso e as propriedades. Finalmente, as considerações finais são
apresentadas (Seção 2.4).

2.2 Qualidade de Software

A qualidade de software não é um conceito de fácil definição, como resultado
é menos dispendioso conceituar a sua ausência do que sua presença. Por exemplo, um
código fonte com vários defeitos. Esses defeitos podem levar a falhas no programa,
podendo acarretar prejuízos financeiros, perdas de dados sigilosos, corrupção de bancos
de dados etc. Ressalvando, a ausência de qualidade nem sempre está relacionada à sua
presença.

A responsabilidade pelo gerenciamento da qualidade é de todos os interessados
(stakeholders) no projeto, que devem realizar suas responsabilidades corretamente na
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primeira vez, evitando custo de retrabalho, contribuindo para disponibilização mais célere
do produto para o cliente.

2.3 Verificação e Validação

Verificação e Validação (V&V) abrangem muitas atividades de garantia de qua-
lidade do software (PRESSMAN, 2011). É recomendável que essas atividades ocorram
durante todo o desenvolvimento de software, pois evita o retrabalho, contribuindo para
redução de custos e uma entrega célere do produto ao cliente.

Verificação examina se o software está sendo construído corretamente, respei-
tando os requisitos funcionais e o não funcionais. Validação assegura que o sistema de
software atenda as expectativas dos clientes, ultrapassando o limite da especificação. Em
conjunto, a V& consolidam a confiança no produto desenvolvido. Exemplos de atividades
de V&V são: testes, revisões e inspeções.

A V&V deve acompanhar o processo de desenvolvimento, ponderando sobre o
esforço empregado na realização de testes, inspeções etc. O tipo de software desenvolvido
também influencia no planejamento, pois quanto mais crítico o sistema, mais esforço
deve ser dedicado às atividades V&V (SOMMERVILLE et al., 2008). Essas informações
são reunidas em um documento chamado Plano de Teste, que não é estático e evolui
refletindo as alterações que aparecem durante o desenvolvimento. As técnicas de V&V
são classificadas como: estática e dinâmica.

2.3.1 Análise Dinâmica versus Análise Estática

A análise dinâmica é a avaliação do comportamento de um produto por meio
da sua execução. Por exemplo, o teste de software é um exemplo de análise dinâmica.
A análise é realizada por meio de casos de testes, que são um conjunto de entradas e
saídas esperadas do sistema. O produto de software é executado com as entradas e as
saídas obtidas são comparadas com as saídas esperadas. No mínimo um teste é definido
para cada requisito, que auxiliará na descoberta de falhas para evitar comportamentos
inesperados. Um modelo de processo de teste é visualizado na Figura 2.1, destacando
a importância na elaboração de casos de teste para uma boa avaliação. Deste modo, a
constituição desses casos é importante para a definição da estratégia de teste.

Segundo Dijkstra (1972), os testes são capazes de expor a presença de defeitos,
mas não garantem a sua ausência. Essas atividades são instrumentos para confirmar que
o programa está suficientemente confiável para o uso. Portanto, o teste nunca termina, a
responsabilidade é apenas transferida dos engenheiros de software para os usuários finais.
Toda vez que se executa um programa, o cliente também está testando-o.
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Figura 2.1: Modelo de Processo de Teste (SOMMERVILLE et al.,
2008)

Figura 2.2: A aplicação dos testes e das inspeções sobre os artefa-
tos desenvolvidos durante o ciclo de desenvolvimento.
(SOMMERVILLE et al., 2008)

O teste de um produto em cada estágio do desenvolvimento de software é
impossível, pois é necessário um protótipo ou uma versão executável para sua realização.
A Figura 2.2 retrata a aplicação dessas técnicas durante o ciclo de desenvolvimento. Os
testes são realizados sobre o protótipo e o programa. Contudo, as inspeções são realizadas
sobre: especificação de requisitos, projeto de alto nível, especificação formal, projeto
detalhado, programa e protótipo.

Modelos de desenvolvimento, como eXtreme Programming, que são orientados
a testes (test-driven development), produzem versões testáveis prematuramente, pois cada
novo recurso adicionado ao programa implica em um novo teste conjunto de teste para
garantir sua correta implementação.

Já a análise estática é realizada sem a execução do programa, utilizando para
sua avaliação, artefatos como documento de requisitos, diagramas, código fonte e outros
(SOMMERVILLE et al., 2008). Também não é possível assegurar por meio da análise
estática, que um produto está suficiente seguro para ser utilizado, principalmente porque
não se avalia o aspecto comportamental do produto em análise. Por outro lado, esse tipo
de análise é uma excelente técnica de verificação. As revisões e a verificação formal são
exemplos de atividades estáticas.

Conforme Pressman (2011), as revisões são um filtro para a gestão de qualidade.
Um desenvolvedor, raramente encontra todos os defeitos por ele inseridos. Portanto,
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a presença de outras pessoas proporciona que mais defeitos possam ser localizados e
corrigidos, aumentando a confiança no produto em avaliação.

A análise estática pode ser utilizada durante todo o desenvolvimento (ver Fi-
gura 2.2), pois não é necessário um programa executável, um documento de requisitos é
suficiente para possibilitar uma avaliação. Outra vantagem, é que as inspeções fornecem
um retorno para os desenvolvedores, expondo trechos de código ambíguos, incompletos
ou sem finalidade.

2.3.2 Análise Estática Automatizada

Além das inspeções, outros representantes da análise estática são os analisadores
estáticos (bug finding tools). Segundo Sommerville et al. (2008), tais analisadores são
ferramentas de software que vasculham o código fonte e detectam possíveis defeitos.
Outra acepção proposta por Vorobyov e Krishnan (2010), bug finding tools é a indicação
automática de propriedades de execução do programa, que considera as possíveis falhas
de tempo de execução em tempo de compilação, sem execução do código ou participação
do usuário.

Os analisadores constroem uma representação abstrata dos comportamentos do
programa analisado e examina seus dados. Entretanto, por utilizar aproximações com a
análise, defeitos que não existem podem ser relatados, devido à imprecisão. A emissão de
avisos (warnings) indicando defeitos inexistentes é considerada a principal desvantagem
da análise estática automatizada, uma vez que o trabalho e o tempo economizados, com a
execução da ferramenta, são utilizados por uma equipe de revisores na avaliação de quais
devem ser corrigidos (KIM; ERNST, 2007). Esses analisadores geralmente comparam
um estilo de codificação a um padrão de codificação formal. Um padrão formal é uma
construção de código fonte que proporciona segurança, confiabilidade, manutenção e
portabilidade (AB, 2012).

Um aspecto que diferencia os analisadores estáticos de outras técnicas estáti-
cas, é a presença da classificação dos avisos de acordo com níveis de prioridade/severi-
dade (LOURIDAS, 2006). Inexiste uma classificação padrão, deste modo cada ferramenta
possui um ranking para priorizar os avisos emitidos. A presença da priorização serve de
roteiro para filtragem da correção, pois nível de prioridade está relacionado à probabi-
lidade da presença de um defeito no código ser um verdadeiro positivo. A maioria dos
analisadores investigados permite customização, possibilitando que novas regras para a
identificação de defeitos sejam definidas.

Kirkov e Gagre (2010) propuseram uma estrutura para um analisador estático
composta de quatro partes: modelo de construção, análise e reconhecimento de padrões
de algoritmos, conhecimento de padrões e representação do resultado (ver Figura 2.3).
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Sintetizando o funcionamento da ferramenta, um modelo é construído a partir do código
fonte ou binário do programa analisado. Como resultado, o modulo de análise e reconhe-
cimento de padrões de algoritmos faz uso do modelo para encontrar prováveis defeitos,
tais como: padrões de erros, antipadrões e digressões com base em padrões de projeto,
que são armazenados no módulo conhecimento de padrões. Um padrão de projeto é um
padrão de codificação formal. Um antipadrão descrevem problemas, que geralmente são
solucionados da maneira errada. Finalmente, um padrão de erro descreve uma abstração
de um erro habitualmente cometido pelos desenvolvedores.

Figura 2.3: Uma estrutura genérica de um analisador estático
(KIRKOV; GAGRE, 2010)

O componente Modelo de Construção (Model Construction) é responsável pelo
desenvolvimento de um modelo em vez de analisar o código fonte, uma vez que é mais
rápido e eficiente. Existem vários modelos abstratos, cada um descreve comportamentos
diferentes do programa e são construídos em ordem de complexidade, agregando infor-
mações aos padrões anteriores. Alguns modelos são:

• Árvore sintática abstrata (abstract syntax tree) (BINKLEY, 2007) é um modelo no
qual cada nó é uma referência ao código fonte, diferentemente da árvore de mesmo
nome criado pelo compilador, está não é sensível à gramática, visto que não reflete
completamente a sintaxe do código fonte.
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• Gráfico de fluxo controle (control-flow graph) (HOWARTH, 1995) é um modelo
que representa todos os caminhos possíveis de serem percorridos durante a execu-
ção do programa, no qual um nó é um comando e uma aresta é a transição entre
eles, representando uma operação.

• Gráfico de rastreamento controle (trace-flow graph) (BINKLEY, 2007) é um mo-
delo que representa programas concorrentes. Ele é uma versão estendida do gráfico
de fluxo controle, com vértices e arestas extras para demonstração da concorrência.

• Modelo de atribuição simples estático (static single-assignment model) (BIN-
KLEY, 2007) é um modelo que possibilita aumentar a precisão do gráfico de fluxo
controle, as variáveis são atribuídas um única vez.

• Gráfico de dependência de valor (value dependence graph) (HARROLD;
ROTHERMEL, 2002) é um modelo que aperfeiçoa os resultados obtidos pelo
modelo de atribuição simples estático e facilita a representação do fluxo de controle
por meio do fluxo de dados.

• Modelo gráfico de dependência do sistema (system dependence graph model)
(HORWITZ; REPS; BINKLEY, 1988) é um modelo que contém algumas arestas
de dependências de dados representando interdependência transitivas, devido à
chamadas de procedimento.

• Modelo gráfico de pontos (points-to graph model) é um modelo que representa
estados da memória em tempo de execução do programa analisado.

• Gráfico semântico abstrato (abstract semantic graph) (MILANOVA; ROUNTEV;
RYDER, 2005) é um modelo, que extrai a semântica de uma expressão em uma
linguagem de programação.

O modulo Conhecimento de Padrões é responsável por apresentar e guardar
as informações sobre possíveis defeitos no código fonte. No componente Análise e
Reconhecimento de Padrões de Algoritmos, os defeitos são classificados em categorias,
em seguida compara os padrões aos modelos gerados anteriormente. Por fim, os defeitos
descobertos são armazenados como avisos em uma lista, geralmente ordenada pela
relevância do nível de perigo. Cada aviso pode conter informações como: nome do
programa, nome da classe, linha, nível de severidade, a classificação e a descrição do
possível defeito. Exemplos de ferramentas são: FindBugs (PUGH; HOVEMEYER), Jlint
(KNIZHNIK; ARTHO), Hammurapi (GROUP), Coverity (Synopsys Company), JCSC
(JOCHAM), PMD (DIXON; COPELAND) e outras.

Os Tipos de Analisadores Estáticos

Os verificadores estáticos são classificados como de defeito e de estilo (HOVE-
MEYER; PUGH, 2004). A primeira categoria, em inglês bug checker, é o analisador ori-
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entado a detecção automática de defeito baseado em padrões, comumente realizados pelos
programadores e que não são detectados pelo compilador (TERRA, 2008). Exemplos de
defeitos encontrados por um bug checker são:

• Conexão com Banco de Dados não finalizada;
• Perda de Referência (null deference);
• Uma exceção não esperada, portanto não tratada pelos desenvolvedores;
• A atribuição de valor a uma variável local, que não é utilizada em nenhum trecho

subsequente;
• A atribuição de null a uma variável (null assignment);
• Uma possível tentativa de alocar array de tamanho negativo;
• dentre outros.

A segunda categoria, em inglês style checker, é o analisador direcionado a
detecção de não conformidade com um estilo de codificação. Segundo (HOVEMEYER;
PUGH, 2004), as violações destas orientações de estilo não são necessariamente defeitos
reais, mas sua correção contribui para a melhoria da legibilidade do código, favorecendo
a identificação de outros tipos de defeitos. Exemplos de desvios encontrados por um style

checker são:

• Bloco Catch Vazio.
• Acrescentar o modificador final a uma variável. A utilização generosa do modifi-

cador final é uma boa prática de programação, permitindo que o compilador e a
máquina virtual realizem pequenas otimizações. Além disso, ele comunica clara-
mente sua intenção e sinaliza itens que são mais simples1.

• Nome de uma variável não está de acordo com o padrão “[̂a-z][a-zA-Z0-9]*$”.
• A linha do código é muito longa.
• A falta de comentário do JavaDoc.
• Dentre outros.

Os Tipos de Avisos

A presença ou não de aviso é classificada na literatura nas seguintes categorias:
Falso Positivos, Falso Negativos e Verdadeiro Positivos. Os verdadeiro positivos corres-
pondem a avisos que são reportados pelo analisador estático e realmente indicam a pre-
sença de um defeito real no código fonte. Os falso positivos correspondem a avisos que
são reportados pelo analisadores estáticos mas, ao serem analisados, observa-se que não
correspondem a defeitos reais no código fonte. Por fim, os falso negativos ocorrem quando

1http://goo.gl/PG3wMa
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existem defeitos no código mas o analisador estático não é capaz de reportar avisos que
os acusem.

Idealmente, apenas os verdadeiro positivos deveriam ser reportados mas, em
geral, a maioria dos avisos reportados são considerados falso positivos. Com isso, o
benefício da automação é mitigado pelo retrabalho da equipe na análise e filtragem dos
avisos. Portanto, os falso positivos são considerados a principal desvantagem da análise
estática automatizada.

A presença de defeitos não detectados é considerada desfavorável, porém cada
ferramenta tem um conjunto de defeitos detectados limitados, devido a essa característica
não é possível encontrar todos os defeitos no código fonte utilizando um único analisador.

Um defeito não identificado por um analisador A, pode ser encontrado por um
outro analisador B, por exemplo. Além disso, certas ferramentas permitem a extensão do
seu domínio, possibilitando a definição de novas regras de detecção de defeitos anterior-
mente não localizados, transformando um falso negativo em um verdadeiro positivo.

As Propriedades

Em pesquisas tais como (BALL; RAJAMANI, 2002), (FLANAGAN et al.,
2002), (BINKLEY, 2007), (JACKSON; RINARD, 2000) e (HOVEMEYER; PUGH,
2004) foram delineadas propriedades para avaliação das ferramentas. Essas propriedades
são: consistência (soundness), completude (completeness) e utilidade (usefulness).

A consistência é capacidade do analisador estático reportar avisos que encontrem
todos os defeitos presente no programa. Ela também garante que a saída é válida para
todas as execuções do programa, por outro lado produz muitos falso positivos (BINKLEY,
2007). Ademais, uma técnica consistente encontra defeitos de fácil correção, mas gera
muitos falso negativos.

A completude é a capacidade do analisador estático de reportar apenas avisos
que realmente levem a detecção de um defeito presente no código fonte, portanto não
existem falso positivos.

Finalmente, a utilidade é capacidade do analisador estático reportar defeitos
com importância para os revisores. A análise estática automatizada é útil, contudo não é
completa e nem consistente (FLANAGAN et al., 2002), como qualquer técnica de V&V,
dai a importância de combinar diferentes técnicas visando a obter um produto de software
de melhor qualidade, com menos defeitos.

2.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi realizado um aprofundamento teórico das técnicas de Veri-
ficação e Validação. Essas técnicas estão relacionadas, particularmente, à qualidade de
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software, que tem como objetivo satisfazer às expectativas dos clientes. Elas podem ser
classificadas em: dinâmicas ou estáticas. A análise dinâmica, com execução do programa,
e a análise estática, sem execução do programa.

A análise estática é o foco dessa pesquisa, uma vez que são utilizados vários
analisadores estáticos no objetivo de reduzir o desperdício de tempo na análise de falso
positivos, portanto compreender quais seus pontos fortes e pontos fracos é importante para
o melhor desenvolvimento do trabalho. A análise estática é habitualmente ignorada pelos
desenvolvedores, por ser considerada erroneamente ineficiente por não gerar resultados
perceptíveis tais como a não execução de um componente ou mau funcionamento de uma
funcionalidade. Entretanto, essas abordagens não restringem-se as inspeções e revisões de
código fonte manuais, existem analisadores estáticos automatizados, que não necessitam
de auxílio humano para analisar produtos de software. O grande desafio é reduzir os avisos
falso positivos produzidos por esses analisadores ou, em último caso, estabelecer uma
ordem de prioridade na análise dos avisos de modo que, aqueles de maior importância e
com menor chance de serem falso positivos sejam analisados primeiro.

A análise estática automatizada pode ser utilizada em estágios iniciais do desen-
volvimento para reduzir defeitos, que poderiam ser descobertos futuramente pela análise
dinâmica a um maior custo. Tais abordagens possuem vantagens e desvantagens, portanto
não são concorrentes e sim complementares.



CAPÍTULO 3
Os Trabalhos Relacionados

3.1 Introdução

Em 2012 foi iniciado o desenvolvimento de um mapeamento sistemático (Syste-

matic Mapping Study, SMS), conforme protocolo desenvolvido por Petersen et al. (2008)
e Kitchenham et al. (2009), visando a identificar o atual estado do arte de técnicas e fer-
ramentas de análise estática, bem como as principais abordagens que desenvolvidas para
mitigar falso positivos. Após reformulações, foi finalmente publicado no ICSEA’2013,
um trabalho intitulado Static Analysis Techniques and Tools: A Systematic Mapping Study

(MENDONCA et al., 2013). As questões de pesquisa (RQ), que orientaram o mapeamento
foram:

• RQ1: Quais são ferramentas e abordagens de análise estática utilizadas para reduzir
falso positivos?

• RQ2: Quais são os tipos de avisos emitidos pelas ferramentas e que métodos de
análise estática são empregados?

• RQ3: Deve ser usado várias técnicas de análise estática combinadas para reduzir
falso positivos?

O SMS foi imprescindível na familiarização com os conceitos da análise estática,
os analisadores, os principais doutrinadores e os trabalhos. Deste modo, neste capítulo se-
rão expostos os principais trabalhos relacionados. Além de tudo, exemplos de analisado-
res estáticos comerciais e open source serão apresentados, uma vez que sete ferramentas
citadas são componentes da arquitetura do sistema de recomendação e cada uma possui
suas próprias singularidades. As ferramentas proprietárias não foram utilizadas devido ao
elevado custo para a aquisição das mesmas.

Esse capítulo é estruturado nas seguintes seções: Estado da Arte (Seção 3.2),
Analisadores Estáticos (Seção 3.3) e Considerações Finais (Seção 3.4). Na primeira,
enumeram-se os trabalhos na literatura, que realizam estudos comparativos ou combi-
nação de várias ferramentas de análise estática. Na segunda, vários analisadores estáticos
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são descritos, livres ou comerciais, utilizadas ou não na arquitetura do sistema de re-
comendação, também que fatores levaram a sua escolha. Na terceira, são expostos os
principais pontos aprendidos nesse capítulo.

3.2 O Estado da Arte em Análise Estática Automatizada

A utilização de múltiplas ferramentas de análise estática não é uma abordagem
revolucionária, mas a quantidade dos analisadores disponíveis atualmente é vasta e
desponta como uma abordagem a ser mais bem explorada. Se cada uma possui um
domínio de defeitos detectados, e que geralmente não existe uma interseção absoluta entre
eles, então a combinação acarreta a criação de um macro domínio, consequentemente
a quantidade de defeitos reais será maior. Agregando mais ferramentas, aumentam-se
proporcionalmente a quantidade de avisos e de falso positivos, o que torna a análise dos
avisos bastante onerosa. Nesta seção, enumeram-se trabalhos relacionados a combinação
de ferramentas ou estudo comparativos, posteriormente é realizada uma comparação da
abordagem proposta, expondo a razão dela ser vantajosa, mesmo gerando muitos avisos.

Hovemeyer e Pugh (2004) investigaram técnicas de análise estática por meio
de padrões de defeitos, que são expressões de uma linguagem de programação que
provavelmente podem ser um defeito. Esses padrões de defeitos foram implementados na
ferramenta FindBugs. A utilização de padrões não impede a produção de falso positivos,
mas a sua quantidade é inferior quando comparada aos defeitos reais detectados. Os
autores estipularam que pelo menos 50% avisos reportados correspondem a defeitos reais,
essa meta foi alcançada na maioria dos padrões de defeitos estudados.

Wagner et al. (2005) realizaram um estudo comparando ferramentas de análise
estática entre si e com outras técnicas: testes e revisão. Essas técnicas foram aplicadas a
um conjunto de cinco projetos industriais e um projeto de desenvolvimento universitário.
Entretanto, a revisão só pode ser aplicada a um único projeto. Os seguintes resultados
foram encontrados: os testes encontram defeitos diferentes do que os detectados pelos
analisadores estáticos, os analisadores estáticos detectam um subconjunto dos tipos de
defeitos que foram identificados pelos testes e a revisão não pode ser substituída pelos
analisadores estáticos, uma vez que os defeitos encontrados foram diferentes.

Louridas (2006) realizou um estudo de quatro ferramentas de análise estática:
FindBugs, CheckStyle, PMD e Klocwork K7. Essas ferramentas foram classificadas em
dois tipos: código fonte e bytecode compilado, pois avaliam código fonte na linguagem
Java. Apesar dessa distinção entre tipos, nenhum verificador de código pode assegurar
que um programa está correto. Todas as ferramentas de análise estática são dotadas de
mecanismos que filtram os avisos em diferentes níveis de prioridade, o que auxilia os
revisores em sua avaliação. Louridas concluiu que o estudo das quatro ferramentas é
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apenas um ponto de partida e que nenhum computador pode substituir o bom senso, o
pensamento claro, o conhecimento sólido e a disciplina de uma análise estática realizada
manualmente por uma pessoa.

Kim e Ernst (2007) realizaram um estudo englobando três programas (Columba,
Lucene, e Scarab) e três ferramentas (FindBugs, JLint, e PMD) no objetivo de analisar
a eficácia das ferramentas na priorização de seus avisos. Esse estudo foi realizado
em duas etapas: na primeira etapa foram medidos os percentuais de avisos que são
realmente eliminados pelas mudanças de correção e na segunda etapa foi observado se as
ferramentas favorecem a priorização de avisos importantes (TWP) que acabou provando
ser ineficaz. Então, foi proposto pelos autores um novo método de priorização de avisos
que se baseia no histórico de mudanças de software (HWP), na qual a priorização é
obtida pela mineração dos avisos removidos durante as mudanças de correção contidas
nesses históricos. Uma mudança de correção é aquela que corrige um defeito ou outro
problema. Eles definem a precisão da abordagem pela seguinte equação: avisos nas linhas
relacionadas aos defeitos divididos pelos avisos emitidos pela ferramenta.

Rutar, Almazan e Foster (2004) realizaram um estudo comparativo de ferramen-
tas de buscas de defeitos para Java, sendo essas ferramentas executadas em conjunto de
aplicações de diferentes portes. Cada ferramenta realiza um balanceamento diferente para
equilibrar a localização de defeitos reais, a geração de falso e verdadeiro positivos e con-
sequentemente existe pouca sobreposição dos avisos gerados por elas. Essas diferentes
abordagens de balanceamento podem implicar a necessidade da utilização de múltiplas
ferramentas na verificação de uma aplicação. Então, foi proposto um sistema de reco-
mendação de busca de defeitos que combina os resultados de diferentes ferramentas. A
combinação da saída das várias ferramentas foi realizada por meio de scripts que com-
põem uma versão preliminar do sistema de recomendação. A ferramenta é simples, os
autores sugeriram para um trabalho futuro adicionar uma função para que a ferramenta
interprete a sua saída e no caso de ferramentas diferentes emitirem o mesmo aviso existirá
uma maior probabilidade de se tratar de um defeito real.

Souza, Araujo Filho e Valente (2010) são responsáveis por uma meta-ferramenta,
batizada de Smart Bug Detector, composta por duas ferramentas: FindBugs e PMD. Eles
citaram três obstáculos pela utilização combinada de analisadores: dificuldade de utiliza-
ção de múltiplos analisadores, grande quantidade de defeitos e eficiência na priorização
dos defeitos. Essa meta-ferramenta para reduzir essa desvantagem da detecção de defei-
tos duplicados, consolida os avisos em um único relatório, vinculando a um defeito todos
os seus avisos independente do analisador. A extensa quantidade de avisos é armazenada
em banco de dados, pois proporciona o compartilhamento entre os revisores. Enfim, o
analisador é capaz alterar características dos avisos gerados, no objetivo propiciar uma
priorização mais efetiva.
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Meng et al. (2008) apresentaram uma abordagem de combinação de resultados
de analisadores estáticos, na qual as ferramentas FindBugs, PMD e Jlint são adotadas.
Os relatórios dos analisadores estáticos são combinados, para que os benefícios de cada
um, seja explorado pelos revisores. Os avisos são organizados conforme dois métodos:
grau de severidade do aviso e por classe. O grau de severidade são: error, fragile, security

vulnerability, suspicious, performance degradation, dead code e bad style, para maiores
informações de cada classe acessar ao trabalho.

Neste trabalho é proposto um sistema de recomendação baseado em sete anali-
sadores estáticos: PMD, JLint, Hammurapi, FindBugs, Checkstyle, JCSC e ESCJava. A
quantidade de falso negativos é diminuída, pois aumenta-se a quantidade de padrões des-
cobertos, contribuindo diretamente para o aumento da consistência da ferramenta. Além
disso, com o aumento da quantidade de avisos proporcionada espera que com diversas
diferentes estratégias de priorização desses avisos seja possível priorizar a análise dos
verdadeiro positivos, reduzindo o desperdício de tempo dos revisores com análise de falso
positivos.

A ferramenta será consistente pelo custo da geração da grande quantidade de
avisos, uma nova maneira de guiar o revisor é proposta, não baseando-se apenas na
descrição ou prioridade ou combinando informações do(s) aviso(s), mas utilizando a linha
do código fonte como parâmetro.

Uma linha é o critério utilizado pelos analisadores para indicar um aviso, isso é
comum a todos os analisadores utilizados. Deste modo, numa linha que concentra uma
grande quantidade de avisos, a possibilidade de encontrar um defeito é relativamente
alto (JOHNSON et al., 2013). Foram propostass três estratégias de priorização das linhas
a serem analisadas considerando: 1) quantidade de avisos; 2) quantidade de ferramentas;
e 3) taxa de suspeição. A taxa de suspeição é semelhante a abordagem desenvolvida
por Rutar, Almazan e Foster (2004), mas não ignora a prioridade no cálculo do coeficiente.
As linhas são ordenadas de acordo com o critério escolhido em ordem decrescente do
coeficiente calculado, sendo opcional a sua correção. Além disso, uma percentagem
das linhas pode ser definido como passível de consideração, já que o cenário atual
envolve programas com milhares de linhas de código fonte. A terminologia de sistema
recomendação é mais adequada do que meta-ferramenta, uma vez que um sistema de
recomendação de Engenharia de Software é uma aplicação que fornece uma informação
estimada em itens para ser valiosa em uma tarefa de engenharia de software em um
dado contexto (ROBILLARD; WALKER; ZIMMERMANN, 2010). Detalhes sobre as
estratégias de priorização definidas são dados no Capítulo 4.



3.3 Analisadores Estáticos 32

3.3 Analisadores Estáticos

Com base na revisão da literatura realizada (MENDONCA et al., 2013), nesta
seção serão descritos alguns analisadores estáticos automatizados, visando dar uma ideia
geral das categorias de defeitos que cada um se propõe a detectar.

3.3.1 FindBugs

A FindBugs é uma ferramenta de código aberto desenvolvida pela Universidade
de Maryland que analisa bytecode Java. Ela utiliza as seguintes estratégias para detectar
defeitos (HOVEMEYER; PUGH, 2004):

• A análise da estrutura do código;
• A realização de uma análise linear por meio dos métodos das classes avaliadas,

usando as instruções visitadas pelos métodos das classes analisadas;
• A utilização de um gráfico de fluxo controle preciso para análise de métodos;
• A análise de fluxo de dados.

A sua execução é mediante linha de comando, interface gráfica de usuário (GUI)
ou ambiente integrado de desenvolvimento (IDE). O formato do relatório é eXtensible
Markup Language (XML), veja Figura 3.1. Na tag BugInstance e suas filhas estão
os defeitos encontrados pela ferramenta, as seguintes informações são exibidas: tipo,
prioridade, abreviatura, categoria, etc.

Ela também classifica os avisos com níveis de prioridade de 1 (menos crítico)
até 3 (mais crítico) e permite o usuário adicionar novos padrões, expandindo o domínio
de defeitos. Alguns defeitos detectados pela ferramenta são: referência nula, variável
não utilizada, comparação de string usando ’==’, objetos iguais devem possuir hashcode

idênticos etc.

3.3.2 PMD

O PMD é uma ferramenta de análise do código fonte, que é compatível com as
linguagens JavaScript, Java, XML e EXtensible Stylesheet Language (XSL), permitindo
a execução por linha de comando, plugin de um IDE ou tarefa Ant (ATHERTON,
2014). Esse analisador viabiliza a geração de relatórios em diversos formatos, tais como:
XML, texto simples, (HyperText Markup Language) (HTML), Clustering and Singular

Value Decomposition (CSVD) e outros. Na Figura 3.2, nas tags violation são descritas
informações dos defeitos, tais como: linha inicial, linha final, coluna inicial, coluna final,
regra, conjunto de regra, página web do defeito, prioridade e descrição.
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Figura 3.1: Um exemplo de relatório XML da ferramenta Find-
Bugs

Figura 3.2: Um exemplo de relatório XML da ferramenta PMD

Os avisos são categorizados em níveis de severidade com valores de 1 (menos
crítico) até 5 (mais crítico), e possibilita a sua extensão por meio de regras e para apoio
a esta tarefa o analisador oferece o PMD Rule Designer aos usuários. Exemplos de
defeitos detectados pelo PMD são: a utilização java.lang.ThreadGroup, várias operações
unárias emparelhadas, variável ou método ou modificador ou importação sem utilização,
instanciar um objeto do tipo String, uma variável não declarada como final etc.

3.3.3 Checkstyle

O Checkstyle é analisador open source de código fonte Java, que é executado
por linha de comando, plugin de IDE ou tarefa Ant. Esse analisador é altamente configu-
rável, propiciando que novos padrões, listeners e filtros sejam fabricados. Os avisos são
classificados como ignore - mais baixa prioridade, info, warning e error - mais alta prio-
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ridade - e os relatórios são no formato XML. Na Figura 3.3, nas tags error são descritas
informações dos defeitos tais como: linha, severidade, mensagem, classe (fonte).

Figura 3.3: Um exemplo de relatório XML da ferramenta
Checkstyle

Alguns defeitos detectados, por esse analisador, são: verificar a ausência de
colchetes; comandos vazios; a inexistência de default no comando switch; comandos
booleanos complexos; importações redundantes; complexidade ciclomática acima de 10;
String args[] ao contrário de String[] args e outros.

3.3.4 ESCJava

A Extended Static Checker for Java (ESCJava) é um analisador de código aberto
que emprega prova de teorema automática na análise do código fonte, por meio do
provador Simplify ((COK; KINIRY, 2013)). A análise consiste em três etapas: fase de
análise, fase de verificação de tipo e fase de verificação estática. Ela é executada via linha
de comando, GUI ou plugin de IDE. Não gera avisos armazenados em arquivos, como
solução é necessário redirecionar a saída de sua execução por meio de linha de comando,
para o arquivo desejado. A categoria dos defeitos são: fatal – mais crítico, errors, cautions

e warnings – menos crítico. Na Figura 3.4, os avisos são separados por linhas tracejadas,
as seguintes informações são exibidas: nome da classe, linha e a descrição do aviso.

Ela possibilita que opcionalmente anotações sejam adicionadas ao código, pois
durante a execução essas anotações são consideradas na avaliação de linhas de código,
às quais estão relacionadas. A ausência desse recurso não influencia na qualidade do
relatório. Exemplos de defeitos detectados pelo analisador são: ponteiro nulo; ultrapassar
os limites do array; deadlock; uma conversão não permitida; data race; divisão por zero;
exceção não capturada etc.
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Figura 3.4: Um exemplo de relatório da ferramenta ESCJava

3.3.5 JLint

A Jlint é um analisador que verifica o bytecode Java, mediante análise sintática
e fluxo de dados. A sua execução é mediante linha de comando ou GUI, não permite
a criação de novas regras de verificação e os defeitos não são classificados em níveis
de severidade. Além do mais, não exporta o relatório em nenhum formato de arquivo, o
resultado só é armazenado redirecionando à saída do prompt de comando. Na Figura 3.5,
cada linha é um aviso emitido pela ferramenta, na qual as seguintes informações são
exibidas: nome da classe, linha e a descrição.

Figura 3.5: Um exemplo de relatório da ferramenta Jlint

Os avisos são classificados em três grupos principais: sincronização; herança
e fluxo de dados; que por sua vez são subdivididos em várias categorias. Exemplos de
defeitos localizados: método não é synchronized e é acessado por várias threads, chamada
de wait() em um método não synchronized, o resultado de uma operação é sempre zero, a
comparação sempre gera o mesmo resultado e outros.

3.3.6 Hammurapi

A Hammurapi é um analisador que analisa o código fonte Java, ou uma plata-
forma de qualidade de código, que reduz os custos de terceirização no desenvolvimento
de software, conforme GROUP. Essa ferramenta propicia a execução mediante linha de
comando, plugin de IDE, tarefa ANT e GUI. O relatório é emitido no formato HTML
e os avisos categorizados com valores de 1 até 5. Na Figura 3.6, cada aviso contém as
seguintes informações: a linha, a coluna, a regra, a severidade e as descrição.

O analisador trabalha em um meta-modelo Java, ao contrário de muitas ferra-
mentas, que utilizam a Árvore Abstrata Sintática ou bytecode (VLASOV, 2005). Esse
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Figura 3.6: Um exemplo de relatório da ferramenta Hammurapi

meta-modelo é construído por meio do Java Source Engineering Library (JSEL) . Além
do mais, possibilita extensão do domínio de defeitos, por meio regras chamadas inspec-

tors, e acrescenta anotações no código fonte. Exemplos de defeitos identificados são: im-
portar java.lang, a ausência de abrir ou fechar parênteses em um comando if; campos com
modificador public (uma má prática de programação); atribuição dentro de condicional;
evitar a utilização dos tipos Double e Float para valores monetários e outros.

3.3.7 JCSC

A Java Coding Standard Checker (JCSC) é um analisador de código aberto, que
averigua o código fonte Java. Ela é executada por linha de comando, plugin de IDE ou
tarefa ANT, e não exporta o relatório resultante em nenhum formato, portanto é necessário
redirecionar a saída da linha de comando para armazenar os avisos. As categorias de
severidade, nos quais os warnings são classificados vai 3 até 4. Na Figura 3.7, cada linha
é um aviso, na qual os seguintes detalhes são exibidos: a classe, a linha, a coluna, a
descrição, o tipo e a severidade.

Figura 3.7: Um exemplo de relatório da ferramenta JCSC

A JCSC é um analisador extensível por meio de um editor de regras. Além disso,
as regras podem ser habilitadas ou desabilitadas. Exemplos de defeitos localizados são:
interface não declarada como abstract; tamanho da linha, muitos parâmetros em uma
mesma linha; modificadores de acesso desordenados; bloco finally vazio e outros.
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3.3.8 Coverity

A Coverity é uma ferramenta proprietária de análise estática, que analisa código
fonte Java, C/C++ e C#. Esse analisador é um serviço disponibilizado no seu próprio
site, não necessitando da instalação para acesso aos seus recursos. Segundo Synopsys
Company, os algoritmos de análise detectam defeitos críticos específicos para cada
linguagem de programação, deste modo poupa-se tempo na correção do código. Os
defeitos são categorizados em Major, Moderate e Minor. Na Figura 3.8, cada linha é
um aviso, na qual as seguintes informações são exibidas: tipo, classificação, arquivo e
função.

Figura 3.8: Um exemplo de relatório da ferramenta Coverity

Ela fornece um marcador de caminho, que destaca cada linha de código e os
ramos relacionados ao defeito. Além disso, mensagens de evento mostram as consequên-
cias da sua execução, e isso é feito para compreende-lo melhor. Outra vantagem, com
integração contínua ou nightly build, toda mudança no código é examinada automatica-
mente. Exemplos de defeitos detectados: data leaky, concorrência, memória não utilizada,
vulnerabilidade de segurança e corrupção de memória.

3.3.9 Klocwork

A Klocwork é um analisador proprietário, que analisa código fonte e bytecode
Java e C++. Ela pode ser executada por meio de linha de comando, plugin de IDE e GUI.
Também, é capaz de integrar com uma build do projeto, capturando toda a informação
precisa fornecer uma visão centralizada ao longo de todo fluxo de código, e armazena
essa informação em um arquivo chamado especificação de build (Rogue Wave Software,
2014). Por fim, esse arquivo é utilizado como entrada para a análise do sistema de software
e ,em seguida, armazenado em um banco de dados. Os resultados são fornecidos para
revisão, na qual os defeitos podem ser corrigidos, marcados para uma futura correção ou
simplesmente ignorados. O nível de prioridade são: Investigate - menos severo, Error,
Severe e Critical - mais severo. Na Figura 3.9, cada linha é um aviso, na qual as seguintes
informações são exibidas: classe, linha, status, métrica e severidade.

Alguns defeitos identificados são: comparação ineficiente de String vazia, lock

sem unlock, uma expressão testada é sempre verdadeira, objeto Hibernate não é finalizado
na saída, injeção de dados, utilização de uma conexão Structured Query Languague (SQL)
finalizada, Cross Site Scripting e outros.
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Figura 3.9: Um exemplo de relatório da ferramenta Klocwork

3.3.10 As ferramentas escolhidas para o Sistema de Recomendação

Noves ferramentas de análise estática, livres e proprietárias foram investigadas.
Destas, sete são ferramentas utilizadas na arquitetura do sistema de recomendação War-
ningsFIX, que são: FindBugs, PMD, CheckStyle, Hammurapi, Jlint, JCSC e ESCJava,
por motivos de licença, as outras duas não foram utilizadas no estudo experimental. Em
trabalhos, como Hofer (2010) e Painchaud e Carbone (2007) são listadas várias ferramen-
tas de diversas linguagens de programação, que serviram de embasamento no processo
de filtragem. Além do aspecto código aberto, a possibilidade da geração de relatórios por
linha de comando computou como detalhe positivo.

As características de cada ferramenta estão resumidas na Tabela 3.1. As seguintes
informações são exibidas para cada ferramenta: nome, homepage, entrada, interface,
executável, tipos de saída, classificação de warnings, priorização de warnings e quais
níveis de priorização. A coluna Classificação dos Warnings é um campo preenchido com
sim ou não. Portanto, para uma ferramenta classifica os avisos em classes ou tipos, a
resposta nesse campo será positiva. A coluna Priorização dos Warnings é preenchida com
um raciocínio semelhante, deste modo uma ferramenta que prioriza os avisos em níveis
de severidade, apresentam sim nessa coluna. Caso a coluna anterior esteja preenchida
com sim, a coluna Quais níveis de priorização é preenchida com os níveis de severidade
definidos pela ferramenta.

3.4 Considerações Finais

Este capítulo descreveu os principais trabalhos relacionados ao tema desta dis-
sertação. O Mapeamento Sistemático desenvolvido foi importante para compreensão das
técnicas de análise estática, uma vez que resulta em uma visão abrangente do estado da
arte do tema de pesquisa. Um dos resultados desse mapeamento foi a identificação da la-
cuna da utilização combinada de várias ferramentas de análise estática visando priorizar
pontos do código que deveriam receber maior atenção dos revisores.
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Tabela 3.1: Um resumo das principais características dos analisa-
dores utilizados no sistema de recomendação

Nome Homepage Entrada Interface Extensível

Tipo de Saída (TXT,
XML, Outro)

Classificação
dos War-
nings (Sim
ou Não)

Priorização
dos War-
ning (Sim
ou Não)

Quais
niveis de
prioriza-
ção?

JLint http://jlint.sourceforge.net Java byte-
code

Linha Co-
mando,
GUI

Não Não exporta. Apenas
com o redireciona-
mento de saida.

Sim Não Sem

FindBugs http://findbugs.sourceforge.net Java byte-
code

GUI, li-
nha de
comando,
plugin, Ant

Sim XML Sim Sim 1 até 3

PMD http://pmd.sourceforge.net Código
Fonte

linha de
comando,
plugin, Ant

Sim HTML, XML, plain
text, CVSD and others.

Sim Sim 1 a 5

CheckStyle http://checkstyle.sourceforge.net Código
Fonte

linha de
comando,
plugin, Ant

Sim XML Sim Sim ignore
info
warning
error

ESCJava2 http://kindsoftware.com/products/opensource
/ESCJava2/download.html

Código
Fonte

GUI, li-
nha de
comando,
plugin

Não Não exporta. Apenas
com o redireciona-
mento de saida.

Sim Não fatal
error
caution
warning

Hammurapi http://www.hammurapi.biz/hammurapi-biz/ Código
Fonte

GUI,
plugin ,
Ant

Sim HTML Sim Sim 1 a 5

JCSC http://jcsc.sourceforge.net Código
Fonte

linha de
comando,
plugin, Ant

Sim Não exporta. Apenas
com o redireciona-
mento de saida.

Sim Sim 3 e 4

A combinação de ferramentas diminui a quantidade de falso negativos, uma vez
que a quantidade de defeitos detectados é aumentada. A quantidade de defeitos detectada
por uma ferramenta é limitada aos padrões de defeitos pré-estabelecidos. Desse modo, a
identificação de novos padrões é consequência dessa combinação. Tal condição nem sem-
pre é possível, pois a extensibilidade não é uma característica de todos analisadores está-
ticos. Essa combinação aumenta o domínio de defeitos, cria-se um macro-domínio, que
é a combinação dos domínios de cada ferramenta. Ademais, o aumento de defeitos de-
tectados é consequência da agregação de avisos das sete ferramentas, consequentemente
aumentam-se os falso positivos.

Neste trabalho é utilizado ferramentas de análise estática combinada não apenas
como veículo para geração de avisos, mas um método de avaliação das linhas do código
fonte por meio de estratégias de priorização. As linhas priorizadas a partir do grau
de relevância, que é calculado a partir da quantidade de avisos, de ferramentas ou
da severidade dos avisos. Tais estratégias e a arquitetura do sistema de recomendação
WarningsFIX são apresentadas no próximo capítulo.



CAPÍTULO 4
Estratégias de Priorização e o Sistema de
Recomendação WarningsFIX

4.1 Introdução

Neste capítulo são apresentadas as estratégias de priorização definidas, que são
implementadas pelo sistema de recomendação WarningsFIX.

Segundo Terra et al. (2013), um sistema de recomendação tem o objetivo de
apoiar os usuários em suas tomadas de decisão e também contribui para ajudar a reduzir a
sobrecarga de informação, exibindo a informação de maneira eficiente e útil, o que facilita
a sua melhor compreensão. É apresentada a arquitetura do sistema de recomendação War-
ningsFIX, que foi desenvolvido para priorizar a análise dos avisos a partir de diferentes
estratégias.

A alta taxa de falso positivos e a grande quantidade de avisos gerados, entre
outros fatores, tornam a análise estática desvantajosa, pois é necessária a avaliação manual
dos avisos gerados. Em cenários como esse, a utilização de técnicas de mineração de
dados e visualização de dados são viáveis.

A vantagem da visualização de informação é que o usuário está diretamente en-
volvido em um processo de mineração de dados. Ademais, não é necessário o entendi-
mento em algoritmos complexos de matemática ou estatística (KEIM, 2002). A mineração
de dados melhora a qualidade e a produtividade das tarefas de Engenharia de Software, e
ainda pode contribuir na identificação de possíveis defeitos e pontos de maior concentra-
ção de avisos (XIE et al., 2009).

Segundo Xie et al. (2009), os dados de Engenharia de Software são classificados
em: sequências, gráficos e texto. As sequências são rastros de execução coletados,
traços estáticos extraídos a partir do código fonte etc. Os gráficos podem ser dinâmicos
ou estáticos. Finalmente, os textos são relatórios de defeitos, e-mails, comentários e
documentação.

O WarningsFIX recebe como entrada relatórios de defeitos, portanto dados tex-
tuais, os processa e apresenta as informações de forma gráfica. As técnicas de mineração
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mais utilizadas para esse tipo de dados são: combinação de textos, classificação e cluste-
rização. Um exemplo de clusterização é o agrupamento de relatórios de avisos para de-
tectar avisos duplicados visando, portanto, a reduzir o esforço na inspeção. Um exemplo
de classificação é a recomendação de um novo aviso para um revisor especifico baseado
em um relatório antigo. Exemplo de manipulação de texto é a busca de palavra chaves em
comentários de texto.

A técnica utilizada pelo WarningsFIX é a clusterização, visto que os dados dos
relatórios dos analisadores estáticos são agrupados em vários níveis de granularidade
da informação para facilitar a identificação e recomendação de quais avisos deveriam
ser verificados primeiro, com base em diferentes critérios de priorização. A navegação
entre esses vários níveis é realizada por dois processos: drill up e drill down. No
primeiro processo, o usuário aumenta granularidade, diminui o nível de detalhamento
da informação. Por exemplo, classe para pacote. No segundo processo, o usuário aumenta
o nível de detalhe da informação, diminui o nível de granularidade. Por exemplo, classe
para linha (HAN; KAMBER, 2001).

Esse capítulo é dividido nas seguintes seções: Estratégias de Priorização (Se-
ção 4.2), Arquitetura (Seção 4.3), Interface de usuário (Seção 4.4) e Considerações Finais
(Seção 4.5). Na primeira, são descritas as três estratégias de priorização de avisos defi-
nidas. Na segunda é descrita a arquitetura do sistema de recomendação, também como
os dados são armazenados e minerados. Na terceira, é apresentada a forma de interação
com o WarningsFIX, os seus quatro níveis de visualização (programa, pacote, classe e
linha) e a navegabilidade do sistema. Finalmente, apresentam-se as considerações finais
do capítulo.

4.2 Estratégias de Priorização

O primeiro passo para priorizar avisos é definir qual estratégia será utilizada. No
contexto deste trabalho três estratégias de priorização foram definidas, uma baseada na
Quantidade de Avisos, uma baseada na Quantidade de Ferramentas e outra baseada na
Taxa de Suspeição. A seguir, cada estratégia é descrita.

4.2.1 Estratégia de priorização baseada na Quantidade de Avisos

Os analisadores estáticos utilizados reportam seus avisos referentes a uma de-
terminada linha do código fonte. Uma forma de priorizar os avisos seria considerar que
quanto mais avisos uma determinada linha receber, maior a chance desse linha de código
fonte conter um problema real.
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Observa-se que essa estratégia de priorização não leva em consideração nem a
criticalidade dos avisos, nem o número de ferramentas que reportam avisos nessa mesma
linha.

Desse modo, após o cômputo de todos os possíveis avisos por parte dos ana-
lisadores estáticos empregados, consulta-se o banco de dados. E criam-se nós para se-
rem visualizados no TreeMap. Os nós que apresentam a maior quantidade de avisos para
um determinado programa são exibidas à esquerda da tela, conforme apresentado na Se-
ção 4.4.

No nível de Classe, os nós do TreeMap são as linhas com avisos emitidos pelos
analisadores estáticos. Contudo, nos níveis de visualização, Programa e Pacote, os nós
não são linhas. Portanto, linha e nó não são sinônimos.

O nó é um recurso do WarningsFIX utilizado para visualizar uma informação via
TreeMap. Os nós do nível de Pacote são classes, a quantidade de avisos de uma classe é o
somatório dos seus nós filhos, que são linhas. No nível de Programa, os nós são pacotes,
os quais a quantidade de avisos são o somatórios dos seus nós filhos, que são as classes.
Deste modo, o sistema de recomendação possibilita o revisor analisar a quantidade de
avisos em vários níveis de visualização.

Pontos Positivos

• Aumenta a quantidade de defeitos detectados, uma vez que novos padrões de
defeitos são identificados por meio de regras inexistentes em um analisador, mas
presente em outro. Portanto, aumenta-se a consistência.

• Um nó com vários avisos está mais propenso a possuir defeitos.
• Os nós priorizados pela quantidade de avisos serão os primeiros analisados durante

a correção, uma vez que o objeto é reduzir o esforço de análise do revisor.

Pontos Negativos

• Aumentando a quantidade de avisos consequentemente aumenta a quantidade de
falsos positivos.

• Existem defeitos semelhantes emitidos por diferentes ferramentas. Contudo, cada
aviso é contabilizado como um novo aviso. O ideal é que avisos representando os
mesmos defeitos fossem agrupados.

• Vários avisos emitidos pela análise estática não ocasionam falhas, pois os mesmos
são defeitos de estilo.

• Avisos de baixa severidade correspondem à grande parcela dos avisos.
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Tabela 4.1: A comparação entre total e média de avisos

Classe Qtde de Linha Média
Média Clas-

sificação Total
Total Classi-

ficação
org.apache.commons.pool.impl.TestGenericObjectPool 99 4,56 1 459 3
org.apache.commons.pool.impl.CursorableLinkedList 422 2,58 4 1136 2
org.apache.commons.pool.impl.EvictionTimer 16 2,81 3 45 4
org.apache.commons.pool.impl.GenericObjectPool 390 3,4 2 1438 1

O total e a média de avisos

A estratégia de priorização por meio de quantidade de avisos é dividida em dois
tipos: total de avisos e média de avisos. A utilização da visualização por meio de média
de avisos foi proposta, porque nem sempre o nó com a maior quantidade de avisos possui
nós filhos com grande quantidade de avisos e com essa alternativa fica disponível para o
revisor a densidade dos avisos, que é calculada pela média aritmética.

Na Tabela 4.1, um exemplo do programa pool1 em nível de pacote. A classe
org.apache.commons.pool.impl.TestGenericObjectPool tem 459 avisos, que é a
soma de todas as suas linhas (nós filhos), com a presença de avisos. Logo, essa classe é a
terceira em total de avisos. A sua média é 4,56 que é resultado da seguinte fórmula: total
de avisos dividido pela quantidade de linhas. Assim, essa classe é a primeira em média de
avisos.

A divisão da quantidade de avisos em total e média possibilita o revisor compre-
ender o nível de menor granularidade previamente, pois uma classe ou pacote com maior
quantidade de avisos nem sempre possui a maior média aritmética. Uma das desvantagens
da média de avisos é que um pacote com uma concentração média de avisos baixa pode
esconder uma linha com uma alta concentração individual de avisos. Essa classificação
apoia o revisor na identificação de nós com nós filhos com grande concentração de avisos,
contudo não é indicador para nós filhos com quantidade razoável de avisos em um nível
de visualização. Ademais, total de avisos também não auxilia o revisor nesses cenários.
Então, a análise da quantidade de avisos dos nós filhos é essencial para uma priorização
adequada dos nós mais críticos.

4.2.2 Estratégia de priorização baseada na Quantidade de Ferra-
mentas

Uma segunda alternativa de priorização definida leva em consideração o número
de ferramentas que acusaram problema na mesma linha do código fonte. A premissa
adotada é que quanto mais ferramentas reportarem algum problema em algum ponto
do código, a chance desses avisos serem falso positivos diminui, ou seja, quanto mais
ferramentas acusam um problema em algum ponto, maior a prioridade dessa linha, que
será visualizada como um nó no sistema de recomendação.
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Observa-se que o número de aviso e a criticalidade dos mesmos não são impor-
tantes nessa estratégia de priorização, uma vez que essa estratégia contabiliza a quantidade
de ferramentas que emitiram no mínimo um aviso na linha avaliada.

Pontos Positivos

• A quantidade de ferramentas em nó é um indicador de atenção, visto que nós com
diferentes ferramentas, também possuem muitos avisos.

• A quantidade de avisos e a de falso positivos presente nos nós são irrelevantes. A
expectativa com essa estratégia é que dificilmente várias ferramentas irão reportar
falso positivo no mesmo ponto do código.

• Os nós priorizados pelas quantidade de ferramentas serão os primeiros analisados
durante a correção, uma vez que o objeto é reduzir o esforço de análise do revisor,
também diminuir o número de nós analisados.

• Avisos redundantes são desconsiderados.
• A quantidade de nós com avisos emitidos por no mínimo 3 ferramentas é pequeno.
• A existência de várias ferramentas é um indicador de detecção de vários padrões de

defeitos no nó.

Pontos Negativos

• Um nó com muitos avisos relevantes ter baixa prioridade de análise, uma vez que
tais avisos podem ser gerados por uma única ferramenta.

• Quanto maior o número de ferramentas empregadas, maior o tempo para a coleta e
análise dos dados.

4.2.3 Estratégia de priorização baseada na Taxa de Suspeição

Uma forma de combinar a criticalidade com a quantidade de avisos em cada
linha do código fonte, uma terceira estratégia de priorização, baseada na chamada Taxa
de Suspeição, é proposta. A Taxa de Suspeição varia no intervalo [0,1], sendo que o
valor 1 é alcançado por linha(s) com a maior taxa de suspeição da classe, pacote ou
programa. Visto que o valor encontrado pela multiplicação da quantidade de avisos pelo
respectivo coeficiente é normalizado pela divisão pelo maior valor encontrado no nível de
visualização.

No nível de pacote, a fórmula utilizada para o cálculo da taxa de suspeição é a
seguinte:

5

∑
N=1

T S(Pck,N) = Nivel ∗Total_de_avisos_de_Severidade_N(Pck) (4-1)
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A fórmula citada acima possui as seguintes siglas: T S (Taxa de Suspeição), Pck

(Pacote) e N (Nível de Severidade). Os resultados são normalizados dividindo a taxa de
suspeição do pacote pela maior taxa desse nível de visualização.

No nível de classe, a fórmula utilizada para o cálculo da taxa de suspeição é a
seguinte:

5

∑
N=1

T S(C,N) = Nivel ∗Total_de_avisos_de_Severidade_N(C) (4-2)

A fórmula citada acima possui as seguintes siglas: T S (Taxa de Suspeição), C

(Classe) e N (Nível de Severidade). Os resultados são normalizados dividindo a taxa de
suspeição da classe pela maior taxa desse nível de visualização.

No nível de linha, a fórmula utilizada para o cálculo da taxa de suspeição é a
seguinte:

5

∑
N=1

T S(L,N) = Nivel ∗Total_de_avisos_de_Severidade_N(L)) (4-3)

A fórmula citada acima possui as seguintes siglas: T S (Taxa de Suspeição), L

(Linha) e N (Nível de Severidade). Os resultados são normalizados dividindo a taxa de
suspeição da linha pela maior taxa desse nível de visualização.

Pontos Positivos

• Um nó com aviso de maior severidade é mais relevante que outra com aviso de
severidade menor. A probabilidade de um aviso de maior severidade ser verdadeiro
positivo é maior, uma vez que um analisador estático não gera muitos avisos de
severidade alta.

• As quantidades de avisos e de ferramentas não são utilizadas como parâmetros.

Pontos Negativos

• Um nó com muitos avisos de baixa severidade pode ser priorizada.
• Avisos semelhantes emitidos por analisadores estáticos diferentes possuem também

níveis de severidade diferentes.
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4.3 Arquitetura

O WarningsFIX é um sistema de recomendação que por meio de dados coletados
anteriormente por diferentes analisadores estáticos, WarningsFIX exibe essas informações
de maneira que o revisor possa compreender melhor em quais componentes estão concen-
trados os avisos mais propensos a serem corrigidos, ou seja, aqueles que, possivelmente,
levem à correção de defeitos no produto.

Sete analisadores estáticos automatizados são utilizados: FindBugs (PUGH;
HOVEMEYER, 2014), PMD (DIXON; COPELAND, 2014), CheckStyle (IVANOV;
SOPOV, 2001), ESCJava (COK; KINIRY, 2009), JLint (KNIZHNIK; ARTHO, 2013),
Hammurapi (GROUP, 2009) e JCSC (JOCHAM, 2003). A coleta de dados por meio
de cada ferramenta é feita de forma independente, o que possibilita a fácil extensão
do WarningsFIX com a adição de novos analisadores estáticos, bastando apenas que se
crie o parser do relatório produzido pela ferramenta desejada no formato exigido pelo
WarningsFIX. O formato do programa analisado é .zip, que contém os arquivos .java e
.class de todas classes do programa que se deseja analisar. A Figura 4.1 ilustra formato
de entrada do arquivo .zip para o programa pool1, que será utilizado como exemplo
para demonstrar o WarningsFIX.

auri@inct:~/temp$ unzip -l pool1.zip
Length Date Time Name

--------- ---------- ----- ----
61826 2013-07-02 12:05 pool1/pool1.jar

0 2013-10-15 22:00 pool1/lib/
0 2013-11-12 09:30 pool1/source/

...
74877 2014-11-09 14:29 pool1/pool1.zip

--------- -------
Figura 4.1: Exemplo de conteúdo de arquivo de entrada do

WarningsFIX– formato .zip – para o programa
pool1

Na Figura 4.2 ilustram-se os principais componentes do WarningsFIX: Core
(núcleo da aplicação), Bug Finding Tool, Parser e JTreeMap. O Core é responsável pela
coordenação da execução das ferramentas, o envio do relatório para o parser e a mineração
dos dados na base para a geração dos treemaps (JTreeMap). Ademais, a iteração da
aplicação com o PostreSQL que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
utilizado.
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Figura 4.2: O diagrama de componentes do sistema de recomen-
dação WarningsFIX

4.3.1 Otimização do script de coleta de dados e estrutura do banco
de dados

Um script é responsável pela execução de determinada ferramenta e o seu parser.
Esse script sofreu várias transformações para otimizar seu funcionamento, principalmente
em relação ao desempenho, uma vez que houve redução do número de iterações executa-
dos pelo script, que em programas com muitas classes era significativamente alto.

Na Tabela 4.2 é descrita a avaliação do programa Log4j1, que possui 111 classes.
Na primeira versão do script, o tempo de execução era 3 horas e 31 minutos, na segunda
versão 16 minutos – uma redução superior a 92%. O tempo gasto na terceira versão é 13
minutos, representando uma redução de 18,75% em relação a versão anterior e na última
versão, o tempo foi próximo a 10 minutos. O tempo poderá ser reduzido futuramente,
pela execução paralela das ferramentas, no lugar de uma execução sequencial, já que cada
ferramenta é independente no processo, uma vez que apenas necessitam-se dos relatórios
produzidos pelas mesmas para posterior combinação dos mesmos via Banco de Dados.
Na Tabela 4.3 é apresentada o tempo gasto com a última versão do script na avaliação de
cada programa utilizado no experimento.

A Figura 4.3 é um exemplo dos passos para a invocação de um script para
a execução de bug finding-tools, que é responsável pela geração de relatórios e seu
armazenamento para sua utilização pelo parser. O script recebe como entrada um arquivo
.zip, que contém os códigos fonte, bibliotecas e outros arquivos necessários para a
correta avaliação de um programa, portanto a ausência de algum artefato impacta na
qualidade do relatório gerado, já que algumas ferramentas requerem além do código fonte,
as suas dependências para sua execução.
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Tabela 4.2: O tempo consumido para execução de todas ferramen-
tas e parser no programa Log4j1

Atividade 1o Versão (horas) 2o Versão (horas) 3o Versão (horas) 4o Versão (horas)
Execução da Ferramenta Hammurapi 00:00:41 00:00:43 00:00:41 00:00:43

Parser da Ferramenta Hammurapi 00:01:45 00:01:35 00:01:39 00:01:43
Execução da Ferramenta FindBugs 00:00:23 00:00:23 00:00:18 00:00:20

Parser da Ferramenta Findbugs 00:00:01 00:00:01 00:00:01 00:00:02
Execução da Ferramenta JCSC 00:00:53 0:00:54 00:00:52 00:00:54

Parser da Ferramenta JCSC 00:01:20 00:01:14 00:01:14 00:01:16
Execução da Ferramenta Checkstyle 00:01:49 00:01:52 00:00:03 00:00:03

Parser da Ferramenta Ckeckstyle 00:01:39 00:01:35 00:00:57 00:01:02
Execução da Ferramenta Jlint 00:00:09 00:00:09 00:00:08 00:00:09

Parser da Ferramenta Jlint 00:03:19 00:00:17 00:00:16 00:00:17
Execução da Ferramenta PMD 00:43:52 00:04:01 00:03:52 00:00:09

Parser da Ferramenta PMD 00:18:25 00:01:22 00:01:23 00:00:46
Execução da Ferramenta ESCJava 02:12:30 00:01:37 00:01:33 00:01:43

Parser da Ferramenta ESCJava 00:05:09 00:01:04 00:00:48 00:01:20
Total 3:31:02 0:15:53 0:12:53 0:09:33

Tabela 4.3: O tempo de avaliação de cada programa
Programa Tempo
Account 40 segundos

accountsubtype 42 segundos
airline 30 segundos

alarmclock 28 segundos
Bisect 22 segundos

boundedBuffer 37 segundos
BubCorrecto 25 segundos

Ciudad 59 segundos
Find 23 segundos

Fourballs 21 segundos
linkedlist 45 segundos

log4j2 8 minutos e 48 segundos
PluginTokenizer 49 segundos

pool1 1 minuto e 43 segundos
raxextendedenvfirst 33 segundos

rhino 33 minutos
Triangulo 25 segundos
twoStage 39 segundos

wrongLock 36 segundos

Figura 4.3: Um exemplo de script de execução de ferramenta

A Figura 4.4 é um exemplo de script de invocação do parser de um analisador
estático. O parser é um programa desenvolvido em linguagem Java, que realiza a leitura
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de todos os dados de um relatório e os mapeia em colunas de uma tabela de um banco de
dados, na qual as informações serão armazenadas. Um parser de uma ferramenta X ana-
lisa relatórios de X , portanto um relatório Y não é analisado. Além disso, caso futuramente
um relatório de X sofra alterações, esse parser necessitará ser atualizado, para adequá-lo
às modificações. O back-end é composto de sete ferramentas, consequentemente são sete
scripts de execução e de invocação de parsers. A combinação dos avisos visando à pri-
orização é realizada em tempo de execução por meio de TreeMap, que são resultados da
realização de operações sobre a base de dados.

Figura 4.4: Um exemplo de script de chamada de Parser

A Figura 4.5 é o diagrama, que mostra os principais relacionamentos en-
tre as tabelas: Programa, Arquivo, Ferramenta e Warning. Na tabela Warning, um
aviso é composto da seguinte tupla: id, nometool, nomeprograma, nomeclasse,
nomemetodo, linhainicio, linhafim, colunainicio, colunafim, tipodeaviso,
descricao, prioridade, externalinfourl e ruleset. Esses campos são as informa-
ções descritas em um relatório da ferramenta PMD, que é mais abrangente que os rela-
tórios emitidos por outras ferramentas. Um aviso dispõe de relação com as tabelas Fer-
ramenta e Arquivo. A tabela Ferramenta, uma ferramenta é composta da seguinte tupla:
id, descricao, linguaguem, nome, tipo e versao. Desses campos, apenas descrição e
versão não são obrigatórios.

Um analisador estático pode emitir nenhum ou muitos avisos em uma classe
de um programa analisado. A tabela Arquivo é composta da seguinte tupla: id,
nomeprograma, nomearquivo, versaoprograma, descricaoprograma e fonte. Um ar-
quivo pode conter nenhum aviso ou vários avisos. Um programa é composto de pelo me-
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Figura 4.5: Um diagrama com as principais tabelas do banco de
dados e seus relacionamentos

nos um arquivo, que é representado pela tupla: id, nomeprograma, descriçaoprograma
e versaoprograma.

4.4 Interface de Usuário

A tela inicial do WarningsFIX é composta por dois botões: Find e Start, con-
forme ilustrado na Figura 4.6(a). O primeiro é pelo qual o usuário localiza o .zip, que é
composto pelos arquivos necessários para a sua avaliação. Por exemplo, a Figura 4.1 é
a estrutura do arquivo pool1.zip, que é composto de duas pastas e dois arquivos. Na
pasta source estão armazenados os arquivos .java e .class e na lib estão localizados
os .jar necessários para a correta avaliação do programa. No arquivo pool1.zip estão
armazenados os arquivos para análise da PMD, uma vez que sua avaliação é notavelmente
mais eficiente quando realizada em único arquivo ao invés de classe por classe. O arquivo
.jar segue o mesmo propósito, no entanto esse arquivo é analisado pela FindBugs. O
segundo botão é utilizado para iniciar a análise dos programas pelos sete analisadores
estáticos. O estatus da execução dos analisadores pode ser acompanhado pela barra de
progresso e pelas informações exibidas no campo de texto, vide Figura 4.6(b).

A barra superior do sistema de recomendação é composta pelos seguintes com-
ponentes: nome do atual do TreeMap, tipo de classificação (Figura 4.7(a)) e quantidade
de avisos (Figura 4.7(b)) – média ou total.

No sistema de recomendação, na aba Home os avisos são visualizados em quatro
níveis de visualização, o programa pool1 será utilizado para exemplificar as informações
exibidas pelo WarningsFIX.
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(a) A escolha do arquivo .zip para execução do sistema de recomendação

(b) A execução do WarningsFIX em 75%

Figura 4.6: Execução do WarningsFIX

O nível de Programa (ver Figura 4.8) é o nível de visualização no qual os avisos
são agrupados por pacote. Os pacotes podem ser classificados por quantidade de avisos,
quantidade de ferramentas (máximo de ferramentas presentes nas classes do pacote) e
a taxa de suspeição. A quantidade de avisos por sua vez, pode ser classificada como
total de avisos ou média de avisos. Nesse nível, o programa pool1 possui dois pacotes:
org.apache.commons.pool.impl e org.apache.commons.pool.

O nível de Pacote (ver Figura 4.9) é o nível de visualização no qual os avisos
são agrupados por classe. As classes podem ser classificadas por quantidade de avisos,
quantidade de ferramentas (máximo de ferramentas presentes nas linhas da classe) e a
taxa de suspeição. A quantidade de avisos por sua vez, pode ser classificada como total
de avisos ou média de avisos. Nesse nível, as classes de cada pacote citado anteriormente
são visualizadas.

O nível de Classe (ver Figura 4.10) é o nível de visualização no qual os avisos
são agrupados por linha. As linhas podem ser classificadas por quantidade de avisos,
quantidade de ferramentas (total real de ferramentas que emitiram os avisos) e a taxa
de suspeição. A quantidade de avisos nesse nível só pode ser classificada como total de
avisos. Nesse nível, cada linha com avisos de uma classe é visualizada.

O nível de Linha (ver Figura 4.11) é o nível de visualização no qual é exibido os
avisos relacionados à linha selecionada. As seguintes informações são exibidas: nome da
ferramenta, descrição do aviso e sua prioridade.
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(a) O combo tipo de classificação (b) O combo tipo de quantidade de
avisos

Figura 4.7: A barra superior

Figura 4.8: Um exemplo de visualização em nível de programa:
pool1

Segundo Johnson e Shneiderman (1991), a visualização por meio de TreeMap

permite utilizar eficientemente toda a tela; preservar o contexto geral da informação;
navegação rápida entre nós; visualizar variáveis quantitativas com mais eficiência etc.

A diminuição da granularidade da informação é por meio de um clique no nó
do TreeMap desejado e para voltar a um nível de maior granularidade é necessário
clicar no botão Earlier View. No topo superior é exibido o nome do atual TreeMap

para que o usuário não se perca, por exemplo na Figura 4.11 sabe-se que os avisos
apresentados estão localizados na linha 1407 da classe CursorAbleLinkedList do
pacote org.apache.commons.pool.impl.

A faixa de cores dos nós varia de um vermelho mais claro até o preto, em cada
nível existe pelo menos um nó preto - aquele com a maior quantidade de avisos. Esses nós
estão ordenados de cima para baixo e da esquerda para a direita, visto que seguem uma
priorização decrescente consoante à estratégia utilizada.

O objetivo da aba Report ilustrado na Figura 4.12 é permitir uma visualização
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(a) As classes do pacote org.apache.commons.pool.impl

(b) As classes do pacote org.apache.commons.pool

Figura 4.9: A visualização das classe contidas nos pacotes do
programa pool1

Figura 4.10: Um exemplo de visualização em nível de classe

mais próxima da tradicional ao revisor, pois todos os avisos emitidos estão disponíveis
em forma de lista. As seguintes informações do aviso são exibidas: nome da classe, nome
da ferramenta, linha, descrição e prioridade.
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Figura 4.11: Um exemplo de visualização em nível de linha

Figura 4.12: Um exemplo da aba Report

4.5 Considerações Finais

A análise estática automática é o objeto dessa pesquisa, que combina relatórios
de sete ferramentas para geração de TreeMap. A execução de uma ferramenta gera muitos
avisos, entre estes avisos estão os falso positivos – defeitos inexistentes. A utilização
de TreeMap possibilita uma melhor visualização dos avisos gerados, além de ser mais
agradável para o revisor.

No modelo tradicional, são analisado inúmeros relatórios gerados na busca de
verdadeiro positivos. No sistema WarningsFIX, as informações são organizadas em níveis
de granularidade de informações: programa, pacote, classe e linha. Essa organização
possibilita a identificação dos locais que concentram mais avisos e os prováveis defeitos,
considerando diferentes estratégias de priorização.

A visualização de informação e a mineração de dados permitem uma revisão
mais eficiente, uma vez que os avisos são visualizados de maneira estruturada e em vários



4.5 Considerações Finais 55

níveis de granularidade.



CAPÍTULO 5
Estudos Experimentais

5.1 Introdução

A área conhecida como Engenharia de Software Experimental ou também cha-
mada de Engenharia de Software Baseada em Evidências é de grande importância para
contribuir com a fundamentação de pesquisas em dados e não em suposições, estabe-
lecendo convicção nas vantagens e desvantagens proporcionadas por uma abordagem,
método, técnica ou ferramenta desenvolvida (JURISTO; MORENO, 2010).

Dois tipos de abordagens experimentais são identificados: quantitativa e qualita-
tiva. A primeira está preocupada com a quantificação de uma relação ou comparação de
dois ou mais grupos, definindo uma relação numérica entre várias variáveis (JURISTO;
MORENO, 2010), portanto possibilitam a comparação e a realização de estudos estatís-
ticos. O produto desse tipo de estudo experimental são valores numéricos para aplicação
de métodos matemáticos, posteriormente a geração de resultados formais.

A segunda está preocupada no estudo de objetos em seu estado natural, aceita a
existência de várias interpretações possíveis para um mesmo problema, também procura
entender a percepção dos indivíduos envolvidos no estudo. Os dados coletados são textos,
gráficos ou mesmo imagens. A análise é feita por meio de palavras, que permitem e a
comparação e a identificação de padrões (WOHLIN; HÖST; HENNINGSSON, 2003).

Existem quatro tipos de investigação experimental: a experimentação, o estudo
de caso, o survey (TRAVASSOS, 2002) e a análise post-mortem (WOHLIN; HÖST;
HENNINGSSON, 2003). A experimentação está preocupada em um escopo limitado e
frequentemente é executada em um laboratório, com condições altamente controladas,
por isso é também conhecida como experimento controlado. Um estudo de caso é usado
para monitoramento de pesquisas por meio atividades reais, portanto é observacional e o
nível de controle é baixo. Esse tipo de investigação utiliza regressão linear e a análise de
componentes principais para avaliação dos seus dados.

O survey e a análise post-mortem buscam insumos em uma análise retrospectiva.
O primeiro define um objeto de estudo que já é utilizado, realiza um estudo descritivo,
explanatório e explorativo. Não é realizado nenhum controle sobre sua execução ou
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medição. Também, são conhecidos como pesquisa em largura, pois é possível amparar
estudos com grandes populações, por meio de questionários ou entrevistas. O segundo
pode ser realizado pela análise de uma documentação de um projeto ou na entrevista de
pessoas, que participam do desenvolvimento do objeto estudado. A análise post-mortem
é considerada como herança de uma experimentação ou um estudo de caso e ainda pode
ser utilizada para a finalização de um trabalho anterior. A experimentação é puramente
quantitativa, entretanto as outras três são tanto quantitativas quanto qualitativas.

No decorrer desta pesquisa, três estudos experimentais foram realizados. O
primeiro foi a realização de um Mapeamento Sistemático visando a identificar o estado
das pesquisas na área de análise estática automatizada. Os resultados deste mapeamento
foram descritos no artigo Static Analysis Techniques and Tools: A Systematic Mapping
Study (MENDONCA et al., 2013).

Com base nos resultados, percebeu-se a necessidade de realizar uma avaliação
preliminar de algumas ferramentas de análise estática automatizada e, para isso, um
experimento controlado, relatado na Seção 5.2, foi realizado com estudantes de graduação
do curso de Engenharia de Software do Instituto de Informática da Universidade Federal
de Goiás.

Como resultado do estudo inicial realizado, o WarningsFIX foi desenvolvido e
um segundo experimento controlado, relatado na Seção 5.3, foi realizado buscando inves-
tigar os resultados produzidos pelo sistema de recomendação proposto, principalmente no
que se refere a redução no número de avisos proporcionado pelos mecanismos de prio-
rização, e uma avaliação se os avisos priorizados realmente correspondem a verdadeiro
positivos.

5.2 Primeiro Experimento Controlado

5.2.1 Contexto

Este estudo foi realizado Instituto de Informática/Universidade Federal de Goiás,
Brasil, no primeiro e segundo semestres de 2013, como parte das atividades das discipli-
nas de Experimentação em Engenharia de Software (primeiro semestre) e Verificação e
Validação (segundo semestre) para os estudantes do 6o e 7o períodos do curso de Bachare-
lado em Engenharia de Software, respectivamente. Essas turmas foram escolhidas devido
à experiência de seus estudantes nos assuntos pertinentes a este trabalho.

O estudo utilizou produtos de software disponibilizados no repositório Software-

artifact Infrastructure Repository (SIR). Esse repositório contém artefatos, que apoiam
o experimento controlado e rigoroso, tais como conjunto de testes, dados de defeitos,
e scripts. Além destes, a presença de documentação de apoio para uso desses objetos
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em experimento, ferramentas de apoio para facilitar a experimentação e outros recursos.
Os produtos de software disponíveis no SIR estão em linguagens Java, C, C++ e C#,
em múltiplas versões, sendo Java o foco deste trabalho (DO; ELBAUM; ROTHERMEL,
2005). Para este primeiro estudo, 8 programas na linguagem Java, listados na Tabela 5.1,
foram selecionados:

Tabela 5.1: A Lista de Programas

Programa LOC Quant. Classes Fonte
Account 66 3 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

AccountSubtype 89 6 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
Airline 31 2 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

AlarmClock 125 6 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
boundedbuffer 65 5 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
linkedlist 121 5 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

pool1 1.693 8 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
twoStage 52 5 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

Observa-se que são programas relativamente simples mas que já foram utilizados
em pesquisas anteriores e geram uma quantidade significativa de avisos, conforme será
visto a seguir. O menor programa é o Airline, com 31 linhas de código não comentadas
(LOC) e o maior o pool1 com 1.693 LOC.

5.2.2 Objetivo e Questões de Pesquisa

Com base no resultado do Mapeamento Sistemático (vide Capítulo 3), observou-
se que a combinação de analisadores estáticos poderia ser uma alternativa para a melhoria
da precisão dos mesmos, favorecendo a priorização dos avisos verdadeiro positivos. A
premissa é que se mais de um analisador estático apontar problemas em alguma parte
do código, a chance dessa linha efetivamente conter um problema é maior que outra que
nenhum ou apenas um analisador apontou algum problema.

Desse modo, visando a investigar como diferentes pessoas utilizam e analisam
os avisos emitidos pelos analisadores estáticos, e quais as percepções das mesmas em
relação a cada analisador individual e combinação de analisadores, as seguintes questões
de pesquisa foram elaboradas para serem respondidas

• QP1,1: Qual a quantidade de avisos (total e média) gerados pelas ferramentas?
• QP1,2: Existe sobreposição de avisos, ou seja, ferramentas que reportam o mesmo

tipo de aviso?
• QP1,3: Qual a qualidade dos avisos reportados? Qual a porcentagem de avisos

verdadeiro e falso positivos?
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Tabela 5.2: Analisadores Estáticos Utilizados
ID Analisador Versão Classificação
1 FindBugs 2.0.2 Defeito
2 PMD 4.3 Defeito/Estilo
3 Checkstyle 5.6 Estilo
4 ESCJava 2.0.5 Defeito
5 Jlint 3.1.2 Defeito
6 Hammurapi 3.18.4 Defeito
7 JCSC 0.95 Defeito

5.2.3 Procedimento e Coleta de Dados

O experimento foi realizado no laboratório do curso de Engenharia de Software
composto de 40 máquinas com as seguintes configurações de hardware e software:

• Computadores Desktop com Processador Intel i5, 8Gb de RAM, 1Tb de Disco
• Sistema Operacional Linux: OpenSuse (versão 12.2)
• Banco de Dados: MySQL (versão 5.5.32);
• Compilador: Java JDK (versão 1.7.0_15);
• Ferramenta de Build: Apache Maven 2 (versões 2.2.1 and 3.1.1);
• Ferramentas de Análise Estática (vide Tabela 5.2)

Os analisadores estáticos utilizados neste estudo, suas respectivas versões e
classificação são listados na Tabela 5.2.

Após a realização do mapeamento sistemático, iniciou-se o estudo durante uma
disciplina do curso de graduação em Engenharia de Software. A sala foi dividida em
grupos, para cada equipe disponibilizou-se uma ferramenta livre de análise estática e os
documentos necessários para o entendimento superficial da ferramenta, essa atividade
teve como produto um trabalho escrito com os principais detalhes do analisador estudado.
O objetivo desse trabalho foi aumentar familiaridade dos estudantes com os analisadores
estáticos.

O próximo trabalho foi a execução das ferramentas pelas equipes responsáveis e
o estudo dos relatórios gerados. Cada ferramenta possui um formato de relatório diferente,
deste modo para a inserção dos relatórios em uma base de dados cada grupo teve que
construir um parser que processava a saída produzida pelo analisador estático e inseria
as informações relevantes em um banco de dados. Uma vez que uma classe pode possuir
vários relatórios, essa organização possibilita uma melhor estruturação e manipulação
das informações. A primeira versão dos parsers foi desenvolvida pelos alunos, após a
compreensão dos relatórios.

O último trabalho foi a realização de um experimento composto de duas ativi-
dades, nas quais cada grupo era responsável pela análise de relatórios gerados pelas sete
ferramentas de um único programa. A primeira atividade foi o preenchimento de uma
planilha com formato semelhante ao exibido na Tabela 5.3, assinalando os avisos emiti-
dos por classe, organizando por ferramenta, destacando o tipo e o nível de prioridade. O
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objetivo dessa atividade era relatar a ocorrência de vários avisos em uma mesma linha,
além de avaliar existência de semelhança entre esses.

A utilização dessa planilha é uma prévia do funcionamento o sistema de reco-
mendação.

Tabela 5.3: Template da planilha utilizada para coleta de dados no
experimento

Arquivo Analisado Linha
Analisador1 Analisador2 · · · Analisador7

Severidade Tipo Warning Severidade Tipo Warning · · · · · · Severidade Tipo Warning
<Arquivo1.java> 1

2
3
4
5
· · ·

<Arquivo2.java> 1
2
3
4
5
· · ·

<Arquivon.java> 1
2
3
4
5
· · ·

A segunda atividade foi a aplicação de um formulário com as seguintes questões:

1. Qual a quantidade de avisos gerados por todas as ferramentas e individualmente
para cada ferramenta? Apresente os dados ordenados da que mais gerou avisos para
a que menos gerou.

2. As ferramentas diferentes acusaram avisos na mesma linha do arquivo?
Se sim, quais e em qual programa?
Se sim, existe alguma semelhança no aviso reportado, ou seja, o aviso de

uma ferramenta acusa um problema semelhante ao de outra ferramenta? Com que
frequência isso ocorre e em qual arquivo?

3. Considerando os avisos reportados, como vocês consideram a qualidade dos mes-
mos?

Classifique-os em quantidade e porcentagem de verdadeiro positivo e falso
positivo.

Dentro dos verdadeiros positivos, quantos você realmente consideraria para a
correção.

4. Considerando as ferramentas utilizadas e os dados obtidos para o arquivo que vocês
analisaram? Quais você combinaria para uma avaliação estática de mais qualidade?
Por quê? Justifique com os dados obtidos.
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5.2.4 Resultados e Análises

Após avaliar os dados obtidos e os relatórios produzidos pelos estudantes, a seção
a seguir relata os principais pontos observados, e as respostas para as questões de pesquisa
definidas na Seção 5.2.2

Respondendo à questão de pesquisa QP1,1 sobre a quantidade de avisos obtida
para os programas da Tabela 5.1, p. 58, a síntese dos resultados obtidos é apresentada na
Tabela 5.4.

Tabela 5.4: Número de Avisos Gerados
Programa Hammurapi FindBugs JCSC Checkstyle Jlint PMD EscJava Total/Prog % Total Geral
account 82 0 57 177 0 91 17 424 7,21
accountsubtype 69 2 93 141 4 82 17 408 6,94
airline 24 6 33 49 2 47 2 163 2,77
alarmclock 44 7 93 77 0 102 41 364 6,19
boundedBuffer 55 0 76 101 0 74 16 322 5,48
linkedlist 78 1 148 197 2 111 27 564 9,59
pool1 514 16 351 1.215 20 1.216 35 3.367 57,26
twoStage 45 1 59 98 0 58 7 268 4,56
Total/Ferramenta 911 33 910 2.055 28 1.781 162 5.880 100,00
%Total Geral 15,49 0,56 15,48 34,95 0,48 30,29 2,76 100,00 -

Observa-se que ao todo, para os 8 programas e os 7 analisadores estáticos
utilizados, foram gerados 5.880 avisos. O analisador que mais gera avisos é o Checkstyle,
responsável por mais de 34% de todos os avisos. O próximo analisador que mais gera
aviso é PMD, responsável por mais 30% de avisos gerados, seguido do Hammurapi
e JCSC, ambos gerando outros 15% de avisos cada. Justos, esses quatro analisadores
estáticos são responsáveis por mais de 96% dos avisos gerados.

No total, observa-se que o programa pool1 é o que concentra o maior número
de avisos (57,26% dos 5.880 avisos gerados), devido a este ser o maior programa.
Entretanto, calculando-se a média de avisos por linhas de código, conforme apresentado
na Tabela 5.5, observa-se que este mesmo programa é o que apresenta a menor relação
avisos/LOC, com uma média de 1,99 avisos por LOC.

Já os programas account, airline, twoStage, que estão entre os programas
menores avaliados, apresentam taxas médias de avisos por LOC de 6,42, 5,26 e 5,15,
respectivamente. Na média geral, a taxa de avisos por LOC é de 2,62 avisos por LOC.

Tabela 5.5: Média de Avisos por LOC
Programa LOC Total/Programa Média
account 66 424 6,42
accountsubtype 89 408 4,58
airline 31 163 5,26
alarmclock 125 364 2,91
boundedBuffer 65 322 4,95
linkedlist 121 564 4,66
pool1 1693 3367 1,99
twoStage 52 268 5,15
Total 2242 5880 2,62
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A resposta para a questão de pesquisa QP1,2 foi extraída com base no questioná-
rio que os participantes responderam e que foram sintetizados por parte do coordenador
do experimento (autor desta dissertação).

A avaliação dos insumos gerados reafirmou a premissa da combinação de várias
ferramentas para aumentar a eficiência da análise estática. Vários grupos assentiram que
diferentes ferramentas geram relatórios semelhantes, mas existe a presença de avisos com
defeitos diferentes em uma mesma linha. Além disso, a maioria dos grupos mencionou o
nível de qualidade dos avisos como algo positivo. Esse aspecto é fundamental a sua avali-
ação, pois certos avisos são considerados falsos positivos devido à dificuldade do revisor
interpretar o conteúdo de sua descrição. Uma descrição que facilita a compreensão do
defeito, posteriormente sua correção, deveria ser uma particularidade melhor ponderada
no desenvolvimento de uma ferramenta.

A terceira questão de pesquisa do primeiro experimento (QP1,3) visava investi-
gar a qualidade dos avisos reportados e a percepção dos participantes se se tratavam de
verdadeiro ou falso positivos. A percepção também foi registrada nas respostas dos ques-
tionários respondidos pelos participantes e sintetizada pelo coordenador do experimento.
Em linha gerais observou-se que em relação a quantidade de verdadeiros positivos e a de
falsos positivos presentes nos relatórios do programa avaliado, houve uma notável discre-
pância entre os grupos. Essa discrepância é resultado da autonomia do revisor, em razão
da bagagem de conhecimento ou da compreensão da descrição de um aviso. Além disso,
outros fatores influência nessa análise, portanto é imprescindível a definição de um limite
mínimo de elementos, no qual o revisor deverá adotar como parâmetro no instante da
correção.

Assim sendo, os resultados obtidos foram motivadores na definição dos critérios
para priorização estabelecidos na Seção 4.2 do Capítulo 5 e implementação do sistema de
recomendação WarningsFIX de modo a oferecer um mecanismo automatizado para pri-
orizar a análise dos avisos reportados. Os resultados do segundo experimento controlado
são apresentados a seguir.

5.3 Segundo Experimento Controlado

5.3.1 Contexto

Para o estudo em questão, além dos programas listados anteriormente na
Seção 5.2.1, outros 11 programas, extraídos dos repositórios SIR (DO; ELBAUM;
ROTHERMEL, 2005), IBugs (DALLMEIER; ZIMMERMANN, 2007), e do trabalho
de Polo, Piattini e García-Rodríguez (2009), foram utilizados no segundo estudo de caso.
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Os dados de complexidade dos 20 programas na linguagem Java selecionados para avali-
ação são listados na Tabela 5.6:

Tabela 5.6: A Lista de Programas

Programa LOC Quant. Classes Fonte
Account 66 3 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

AccountSubtype 89 6 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
Airline 31 2 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

AlarmClock 125 6 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
Bisect 50 1 (POLO; PIATTINI; GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2009)

boundedbuffer 65 5 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
BubCorreto 68 1 (POLO; PIATTINI; GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2009)
Ciudad 532 7 (POLO; PIATTINI; GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2009)
Find 81 1 (POLO; PIATTINI; GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2009)

Fourballs 57 1 (POLO; PIATTINI; GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2009)
linkedlist 121 5 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
Log4j1 8.570 111 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
log4j2 7.951 117 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

PluginTokenizer 341 9 (POLO; PIATTINI; GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2009)
pool1 1.693 8 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

raxextended 118 11 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
Rhino 33.674 109 (DALLMEIER; ZIMMERMANN, 2007)

Triangulo 111 1 (POLO; PIATTINI; GARCÍA-RODRÍGUEZ, 2009)
twoStage 52 5 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)
wrongLock 38 4 (DO; ELBAUM; ROTHERMEL, 2005)

Média 2.691,65 20,65 -
Total 53.833 413 -

Observa-se que são programas relativamente simples, com um tamanho médio
de 2.690 LOC e totalizando 53.833 LOC, mas que já foram utilizados em pesquisas
anteriores e geram uma quantidade significativa de avisos, conforme será visto a seguir. O
menor programa é o Airline, com 31 linhas de código não comentadas (LOC) e o maior
o Rhino com 33.674 LOC.

5.3.2 Objetivo e Questões de Pesquisa

O objetivo principal deste segundo estudo é avaliar as estratégias de priorização
propostas no Capítulo 4, Seção 4.2, e implementadas no WarningsFIX. Observa-se que
consideram-se as estratégias implementadas plausíveis para a priorização de avisos mas
apenas com estudos experimentais é possível identificar quais categorias de avisos são
priorizados pelas diferentes estratégias, se há complementariedade entre elas, qual número
médio de avisos recomenda-se análise por parte dos desenvolvedores, dentre outros
pontos de interesse.

Para conduzir a investigação, as seguintes questões de pesquisa são identificadas
e serão exploradas no estudo em questão:

• QP2,1: Qual a quantidade de avisos (total e média) gerados pelas ferramentas?
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• QP2,2: Existem diferenças significativas em relação à quantidade de avisos total e
por ferramentas que devem ser analisados considerando as estratégias de prioriza-
ção propostas e apoiadas pelo WarningsFIX?

• QP2,3: Quais classes de avisos é predominante considerando as estratégias de
priorização propostas e apoiadas pelo WarningsFIX?

• QP2,4: Existem diferenças significativas de tipos de avisos entre as estratégias de
priorização propostas e apoiadas pelo WarningsFIX?

5.3.3 Procedimento e Coleta de Dados

O segundo experimento foi realizado no laboratório do grupo de Teste de Soft-
ware do Instituto de Informática e utilizou um notebook com as seguintes configurações
de hardware e software:

• Processador Intel i5, 6GB de RAM, 1TB de Disco
• Sistema Operacional Linux: Ubuntu 12.04 LTS 64-bit
• Banco de Dados: PostgreSQL (versão 1.14.0);
• Compilador: Java JDK (versão 1.7.0_15);
• Ferramentas de Análise Estática (vide Tabela 5.2)

Os analisadores estáticos utilizados neste segundo estudo, são os mesmos lista-
dos na Tabela 5.2, p. 59.

Encerrado o primeiro experimento, cada grupo havia desenvolvido um parser

específico para a coleta de dados de um dos analisadores estáticos avaliados. Diante disso,
o coordenador do experimento iniciou um trabalho de integração desses parsers visando
o desenvolvimento do sistema de recomendação WarningsFIX. Com o WarningsFIX
desenvolvido, todos os programas listados na Tabela 5.6 foram avaliados e dados de avisos
em todos eles foram coletados. A Tabela 5.7 sintetiza esses números por ferramenta e
total. A Tabela 5.8 estabelece a relação média entre o número de avisos e o tamanho dos
programas utilizados no estudo.

Com base nesses dados, diferentes análises foram realizadas visando a responder
as questões de pesquisa definidas na Seção 5.3.2. As discussões e análise são apresentadas
a seguir.

5.3.4 Resultados e Análises

A seguir são apresentados os resultados obtidos que permitem a análise e
resposta das questões de pesquisa definidas.
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QP2,1: Qual a quantidade de avisos (total e média) gerados pelas ferramentas?

Respondendo à questão de pesquisa RQ1 sobre a quantidade de avisos obtida
para os programas da Tabela 5.6, a síntese dos resultados obtidos é apresentada na
Tabela 5.7.

Tabela 5.7: Número de Avisos Gerados: Segundo Experimento
Programa Hammurapi FindBugs JCSC Checkstyle Jlint PMD EscJava Total/Programa % Total Geral
account 82 0 57 177 0 91 17 424 0,39%
accountsubtype 69 2 93 141 4 82 17 408 0,37%
airline 24 6 33 49 2 47 2 163 0,15%
alarmclock 44 7 93 77 0 102 41 364 0,33%
Bisect 22 0 16 27 0 27 0 92 0,08%
boundedBuffer 55 0 76 101 0 74 16 322 0,29%
BubCorrecto 11 1 21 56 0 31 12 132 0,12%
Ciudad 113 0 152 389 0 330 41 1.025 0,93%
Find 11 0 27 32 0 46 7 123 0,11%
Fourballs 28 0 15 29 0 40 0 112 0,10%
linkedlist 78 1 148 197 2 111 27 564 0,51%
log4j1 3.137 29 3.649 5.523 14 4.340 1.000 17.692 16,10%
log4j2 3.275 155 3.397 5.318 0 4.275 820 17.240 15,69%
PluginTokenizer 81 2 125 206 0 98 10 522 0,47%
pool1 514 16 351 1.215 20 1.216 35 3.367 3,06%
raxextendedenvfirst 108 3 97 122 0 112 8 450 0,41%
Rhino 25.614 0 5.616 15.684 18 19.230 104 66.266 60,29%
Triangulo 33 0 56 46 0 33 0 168 0,15%
twoStage 45 1 59 98 0 58 7 268 0,24%
wrongLock 39 0 44 69 0 51 4 207 0,19%
Total/Ferramenta 33.383 223 14.125 29.556 60 30.394 2.168 109.909 100,00%
% Total Geral 30,37% 0,20% 12,85% 26,89% 0,05% 27,65% 1,97% 100,00%

Observa-se que ao todo, para os 20 programas e os 7 analisadores estáticos
utilizados, foram gerados 109.909 avisos. Em termos percentuais, os analisadores que
mais geraram avisos foram o Hammurapi, PMD e Checkstyle, responsáveis por 30,37%,
27,65% e 26,89% dos avisos, respectivamente, e juntos concentrando mais de 84% dos
avisos.

No total, os maiores programas – Rhino, Log4j1, log4j2 e pool1 – concentram
a maior quantidade absoluta de avisos – 66.266, 17.692, 17.240 e 3.367, respectivamente
– mas, todos apresentam taxas de concentração de avisos bem próximas à média de 2.04
avisos por LOC.

Os programas com as maiores concentrações de avisos por LOC são account,
wrongLock, airline, e twoStage com taxas de 6,42, 5,45, 5,26 e 5,15, respectivamente,
e estão dentre os menores programas em termos de número de linhas de código.

Assim sendo, respondendo a questão de pesquisa QP2,1, para o universo de 20
programas, os analisadores estáticos utilizados produziram 109.909 avisos, correspon-
dendo a uma taxa de avisos média por LOC de 2.04 (vide Tabela 5.8). Semelhante a
obtida no primeiro estudo que resultou em uma taxa por LOC de 2,62 (vide Tabela 5.5)
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Tabela 5.8: Média de Avisos por LOC: Segundo Experimento
Programa LOC Total Avisos Média
Account 66 424 6,42
AccountSubtype 89 408 4,58
Airline 31 163 5,26
AlarmClock 125 364 2,91
Bisect 50 92 1,84
boundedbuffer 65 322 4,95
BubCorreto 68 132 1,94
Ciudad 532 1.025 1,93
Find 81 123 1,52
Fourballs 57 112 1,96
linkedlist 121 564 4,66
Log4j1 8.570 17.692 2,06
log4j2 7.951 17.240 2,17
PluginTokenizer 341 522 1,53
pool1 1.693 3.367 1,99
raxextended 118 450 3,81
Rhino 33.674 66.266 1,97
Triangulo 111 168 1,51
twoStage 52 268 5,15
wrongLock 38 207 5,45
Média 2.691,65 5.495,45 2,04
Total 53.833 109.909 2,04

QP2,2: Existem diferenças significativas em relação à quantidade de avisos total e por
ferramentas que devem ser analisados considerando as estratégias de priorização
propostas e apoiadas pelo WarningsFIX?

Para responder a essa questão, os avisos de cada programa foram priorizados
conforme um determinada estratégia de priorização e, em seguida, foram extraídas 30%
das linhas com mais avisos segundo a estratégia utilizada. Os dados resultantes são
apresentados a seguir.

Com base nos dados acima, considerando-se a priorização por Quantidade de
Avisos, o total gerado após a seleção de 30% das linhas de maior prioridade é de
66.684, que representa uma redução de 39,33% em relação aos 109.909 avisos do total.
Considerando a estratégia de priorização por Quantidade de Ferramentas, o número total
a ser analisado considerando 30% das linhas de maior prioridade é de 32.532 avisos,
que significa uma redução de 70,40% em relação ao total. Finalmente, considerando a
priorização por Taxa de Suspeição, a quantidade total de avisos a serem analisados seria
de 64.142 avisos, que representa uma redução de 41,64% em relação ao total.

Assim sendo, as estratégias de priorização levam a porcentagens de avisos
diferentes, dependendo da forma de priorização adotada sendo a que prioriza com base
na Quantidade de Ferramentas a que proporciona a maior redução (70,40%), seguida da
priorização com base na Taxa de Suspeição (41,64%) e, finalmente, a priorização com
base na Quantidade de Avisos (39,33%).

Independentemente da estratégia de priorização adotada, a ferramenta
Checkstyle gera mais de 30% dos avisos a serem analisados. Já a Hammurapi é a
segunda que mais gera considerando a priorização com base na Quantidade de Avi-
sos, sendo responsáveis por 26,61% dos avisos por essa estratégia, seguida da PMD,
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Tabela 5.9: Quantidade de avisos priorizando 30% das linhas por
Quantidade de Avisos

Programa Hammurapi FindBugs JCSC Checkstyle Jlint PMD EscJava Total
account 58 0 28 98 0 50 12 246
accountsubtype 48 0 60 63 4 52 2 229
airline 14 0 23 34 0 34 0 105
alarmclock 36 0 58 54 0 66 0 214
Bisect 14 0 10 21 0 15 0 60
boundedBuffer 38 0 39 46 0 43 3 169
BubCorrecto 5 1 13 31 0 23 7 80
Ciudad 64 0 103 255 0 230 8 660
Find 10 0 15 26 0 27 5 83
Fourballs 21 0 8 24 0 29 0 82
linkedlist 47 0 93 120 0 57 7 324
log4j1 1.795 10 2.045 3.585 12 2.489 901 10.837
log4j2 728 57 2.609 3.786 0 2.767 278 10.225
PluginTokenizer 38 0 85 150 0 78 0 351
pool1 389 8 211 778 10 719 31 2.146
raxextendedenvfirst 64 0 57 68 0 52 8 249
Rhino 14.196 0 3.742 11.046 18 11.146 98 40.246
Triangulo 25 0 38 33 0 20 0 116
twoStage 28 0 34 50 0 42 0 154
wrongLock 18 0 22 42 0 26 0 108
Total 17.636 76 9.293 20.310 44 17.965 1.360 66.684
Total % 26,45% 0,11% 13,94% 30,46% 0,07% 26,94% 2,04% 100,00%

Tabela 5.10: Quantidade de avisos priorizando 30% das linhas por
Quantidade de Ferramentas

Programa Hammurapi FindBugs JCSC Checkstyle Jlint PMD EscJava Total Warings
account 58 0 32 93 0 51 11 245
accountsubtype 49 0 61 61 4 53 1 229
airline 15 0 20 29 2 36 0 102
alarmclock 36 2 55 54 0 66 1 214
Bisect 15 0 10 20 0 15 0 60
boundedBuffer 38 0 39 47 0 42 3 169
BubCorrecto 5 1 13 28 0 20 9 76
Ciudad 68 0 112 255 0 206 8 649
Find 10 0 14 25 0 19 0 68
Fourballs 21 0 7 24 0 30 0 82
linkedlist 49 0 97 112 0 57 7 322
log4j1 1.690 10 2.062 3.416 12 2.326 847 10.363
log4j2 0 46 1.846 2.298 0 1.989 241 6.420
PluginTokenizer 41 0 85 152 0 81 0 359
pool1 374 7 231 739 10 706 27 2.094
raxextendedenvfirst 62 0 56 69 0 54 8 249
Rhino 519 0 2.800 3.505 16 3.526 87 10.453
Triangulo 25 0 38 33 0 20 0 116
twoStage 28 0 34 50 0 42 0 154
wrongLock 21 0 24 36 0 27 0 108
Total 3.124 66 7.636 11.046 44 9.366 1.250 32.532
Total % 9,60% 0,20% 23,47% 33,95% 0,14% 28,79% 3,84% 100,00%

responsável por outros 25,83%.
Considerando a priorização por Quantidade de Ferramentas, depois da

Checkstyle, a segunda que mais gera avisos é a PMD, responsável por 28,79% dos
avisos, seguido da JCSC, responsável por outros 23,47% dos avisos.

Em termos de Taxa de Suspeição, após a Checkstyle vêm a PMD com 26,94%,
seguida da Hammurapi responsável por mais 26,45% dos avisos.

Assim sendo, Checkstyle, PMD, Hammurapi e JCSC são as ferramentas que
mais geram avisos dentre aqueles priorizados.
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Tabela 5.11: Quantidade de avisos priorizando 30% das linhas por
Taxa de Suspeição

Programa Hammurapi FindBugs JCSC Checkstyle Jlint PMD EscJava Total Warings
account 47 0 30 105 0 39 9 230
accountsubtype 35 0 56 79 2 38 2 212
airline 14 0 23 34 0 34 0 105
alarmclock 23 0 56 54 0 67 0 200
Bisect 13 0 12 16 0 15 0 56
boundedBuffer 29 0 38 55 0 27 2 151
BubCorrecto 6 1 14 33 0 20 2 76
Ciudad 61 0 110 257 0 209 8 645
Find 9 0 14 25 0 30 0 78
Fourballs 21 0 8 24 0 29 0 82
linkedlist 35 0 94 121 0 39 8 297
log4j1 1.730 7 1.945 3.388 4 2.460 942 10.476
log4j2 660 47 2.493 3.926 0 2.497 243 9.866
PluginTokenizer 31 0 86 154 0 77 0 348
pool1 354 7 215 776 0 696 31 2.079
raxextendedenvfirst 61 0 64 63 0 49 6 243
Rhino 13.882 0 3.623 10.846 14 10.177 97 38.639
Triangulo 24 0 36 33 0 22 0 115
twoStage 21 0 33 60 0 28 0 142
wrongLock 15 0 23 46 0 18 0 102
Total 17.071 62 8.973 20.095 20 16.571 1.350 64.142
Total % 26,61% 0,10% 13,99% 31,33% 0,03% 25,83% 2,10% 100,00%

QP2,3: Quais classes de avisos é predominante considerando as estratégias de priori-
zação propostas e apoiadas pelo WarningsFIX?

Outra investigação interessante é a determinação de quais classes de avisos são
mais representativas, respeitando os critérios de priorização definidos. As Tabelas 5.12
a 5.14 resumem parte dos dados coletados por critério de classificação. Como a lista de
avisos é extensa, optou-se por apresentar aqueles com maior representatividade e que são
responsáveis por mais de 1% do total de avisos emitidos.

Considerando os dados das Tabelas 5.12 a 5.14, observa-se que se forem conside-
rados apenas os 5 primeiros tipos de avisos, independentemente da estratégia de prioriza-
ção estabelecida, eles são os mesmos, sofrendo apenas uma alteração na ordem entre eles.
A taxa de avisos gerada pelos mesmos varia entre 8% e 4% do total de avisos priorizados
e juntos somam em torno de 30% dos avisos priorizados.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.FinalParametersCheck: é um aviso emi-
tido pela Checkstyle na finalidade de recomendar o desenvolvedor a declarar a va-
riável analisada como final. A utilização de final é considerada uma boa prática
de desenvolvimento, uma vez que comunica claramente o objetivo da variável, per-
mite a máquina virtual executar otimizações e sinaliza uma simplicidade de com-
portamento.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAroundCheck: é
um aviso emitido pela Checkstyle, que verifica se um token está cercado por espa-
ços em branco. A utilização de espaços entre os tokens aumenta a legibilidade do
código fonte.
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Tabela 5.12: Detalhamento dos tipos de avisos priorizados por
Quantidade de Avisos

ID Ferramenta Aviso Quantidade %
1 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.FinalParametersCheck 4.368 7,234
2 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAroundCheck 4.275 7,080
3 PM0006 MethodArgumentCouldBeFinal 4.143 6,861
4 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocMethodCheck 2.861 4,738
5 JC0003 OpenBraceNewLine 2.688 4,452
6 HA0001 ER-030 1.824 3,021
7 PM0006 LawOfDemeter 1.443 2,390
8 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocVariableCheck 1.357 2,247
9 PM0006 ShortVariable 1.329 2,201

10 PM0006 DataflowAnomalyAnalysis 1.117 1,850
11 PM0006 DefaultPackage 1.059 1,754
12 JC0003 MethodDeclarationParam 984 1,630
13 HA0001 ER-105 963 1,595
14 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.blocks.NeedBracesCheck 940 1,557
15 HA0001 ER-029 888 1,471
16 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.coding.MagicNumberCheck 857 1,419
17 PM0006 BeanMembersShouldSerialize 851 1,409
18 JC0003 SpaceAfterStatementKeyword 825 1,366
19 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.DesignForExtensionCheck 822 1,361
20 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.VisibilityModifierCheck 808 1,338
21 HA0001 ER-034 765 1,267
22 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAfterCheck 761 1,260
23 PM0006 IfStmtsMustUseBraces 744 1,232
24 JC0003 MethodJavaDocPublic 738 1,222
25 HA0001 ER-028 718 1,189
26 JC0003 MethodDeclarationReturn 716 1,186
27 PM0006 FieldDeclarationsShouldBeAtStartOfClass 631 1,045
28 PM0006 LocalVariableCouldBeFinal 628 1,040
29 HA0001 ER-116 615 1,019
30 HA0001 ER-005 603 0,999
31 HA0001 ER-031 592 0,980
32 PM0006 AvoidLiteralsInIfCondition 497 0,823
· · · · · · · · · · · · · · ·
360 HA0001 ER-073 1 0,002
Total 60.382 100,000

• MethodArgumentCouldBeFinal: é um aviso emitido pela PMD, que está na ca-
tegoria de otimização. O objetivo é declarar como final os parâmetros de
um método que nunca são atualizados dentro do método. Esse aviso é equi-
valente ao com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.FinalParametersCheck, gerado
pela Checkstyle.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocMethodCheck: é um
aviso emitido pela Checkstyle, que verifica o Javadoc de um método ou construtor.
A utilização do JavaDoc em conjunto com a assinatura de um método constrói a
sua especificação. Além disso, a correta utilização possibilita o entendimento do
método, não sendo necessária a sua execução.

• OpenBraceNewLine: é um aviso emitido pela JCSC. O abre parênteses deve ser
declarado em uma nova linha, uma vez que aumenta a legibilidade do código fonte.

Se a análise for estendida para avisos que geram acima de 1,5% do total de avisos
priorizados, essa lista incluiria os 15 primeiros avisos para as estratégias de priorização
baseadas na Quantidade de Ferramentas (Tabela 5.13) e Taxa de Suspeição (Tabela 5.14)
e os 14 primeiros avisos para a estratégia baseada em Quantidade de Avisos (Tabela 5.12).
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Tabela 5.13: Detalhamento dos tipos de avisos priorizados por
Quantidade de Ferramentas

ID Ferramenta Tipo Quantidade %
1 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.FinalParametersCheck 2.665 8,206
2 PM0006 MethodArgumentCouldBeFinal 2.587 7,966
3 JC0003 OpenBraceNewLine 2.042 6,288
4 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocMethodCheck 1.738 5,352
5 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAroundCheck 1.523 4,690
6 JC0003 MethodDeclarationParam 970 2,987
7 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocVariableCheck 961 2,959
8 PM0006 DefaultPackage 812 2,500
9 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.VisibilityModifierCheck 683 2,103

10 PM0006 BeanMembersShouldSerialize 633 1,949
11 PM0006 ShortVariable 633 1,949
12 JC0003 MethodJavaDocPublic 558 1,718
13 JC0003 SpaceAfterStatementKeyword 533 1,641
14 HA0001 ER-030 524 1,614
15 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.DesignForExtensionCheck 509 1,567
16 JC0003 MethodDeclarationReturn 480 1,478
17 EJ0007 error 416 1,281
18 PM0006 LawOfDemeter 372 1,145
19 JC0003 IFPacRegExp 353 1,087
20 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.blocks.NeedBracesCheck 351 1,081
21 HA0001 ER-105 333 1,025
22 PM0006 VariableNamingConventions 318 0,979
23 HA0001 ER-116 290 0,893
24 PM0006 FieldDeclarationsShouldBeAtStartOfClass 288 0,887
25 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.coding.MagicNumberCheck 287 0,884
26 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.sizes.LineLengthCheck 283 0,871
27 PM0006 IfStmtsMustUseBraces 282 0,868
28 EJ0007 java.lang.String, java.lang.String 280 0,862
29 PM0006 DataflowAnomalyAnalysis 279 0,859
30 PM0006 UnusedImports 269 0,828
· · · · · · · · · · · · · · ·
321 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.coding.EqualsHashCodeCheck 1 0,003
Total 32.475 100,000

Juntando-se todos os 44 avisos e eliminando-se as duplicações restam 20 avisos
detectados pelas diferentes estratégias. A lista completa desses 20 avisos é apresentada
abaixo com uma breve descrição do significado de cada um e a ferramenta que o gerou.

• BeanMembersShouldSerialize: é um aviso emitido pela PMD, que é classificado
como JavaBean Rules. Se a classe é um bean, ou é referenciado por um bean

diretamente ou indiretamente necessita ser serializado, uma vez que facilita a
transferência no ambiente cliente/servidor.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.blocks.NeedBracesCheck: é um aviso
emitido pela Checkstyle, que verifica a presença de parênteses cercando o código
fonte dos métodos.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.coding.MagicNumberCheck: é um aviso
emitido pela Checksyle, que verifica a presença de números mágicos, que são
constantes numéricas espalhadas pelo código fonte.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.DesignForExtensionCheck: é um
aviso emitido pela Checkstyle, que verifica se uma classe é projetada para a
herança. Essa verificação procura estabelecer um estilo de programação que facilita
a implementação de características da superclasse pela subclasse.
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Tabela 5.14: Detalhamento dos tipos de avisos priorizados por
Taxa de Suspeição

ID Ferramenta Tipo Quantidade %
1 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAroundCheck 4.363 7,465
2 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.FinalParametersCheck 4.312 7,378
3 PM0006 MethodArgumentCouldBeFinal 4.090 6,998
4 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocMethodCheck 3.063 5,241
5 JC0003 OpenBraceNewLine 2.720 4,654
6 HA0001 ER-030 2.104 3,600
7 PM0006 LawOfDemeter 1.538 2,632
8 PM0006 ShortVariable 1.396 2,389
9 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocVariableCheck 1.233 2,110

10 PM0006 DataflowAnomalyAnalysis 1.190 2,036
11 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.DesignForExtensionCheck 1.006 1,721
12 JC0003 MethodDeclarationParam 991 1,696
13 PM0006 DefaultPackage 973 1,665
14 HA0001 ER-105 936 1,602
15 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.coding.MagicNumberCheck 918 1,571
16 HA0001 ER-029 844 1,444
17 JC0003 MethodJavaDocPublic 784 1,341
18 JC0003 MethodDeclarationReturn 782 1,338
19 HA0001 ER-034 765 1,309
20 PM0006 BeanMembersShouldSerialize 764 1,307
21 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAfterCheck 743 1,271
22 HA0001 ER-028 722 1,235
23 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.VisibilityModifierCheck 721 1,234
24 PM0006 LocalVariableCouldBeFinal 712 1,218
25 JC0003 SpaceAfterStatementKeyword 659 1,128
26 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.blocks.NeedBracesCheck 656 1,122
27 HA0001 ER-116 646 1,105
28 HA0001 ER-031 591 1,011
29 PM0006 FieldDeclarationsShouldBeAtStartOfClass 574 0,982
30 HA0001 ER-005 533 0,912
31 PM0006 UnusedImports 514 0,879
32 PM0006 IfStmtsMustUseBraces 506 0,866
33 HA0001 ER-036 506 0,866
34 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.sizes.LineLengthCheck 492 0,842
· · · · · · · · · · · · · · ·
349 JC0003 CMetPubRegExp 1 0,002
350 CS0004 com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.blocks.LeftCurlyCheck 1 0,002
Total 58.445 100,000

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.VisibilityModifierCheck: é um
aviso emitido pela Checkstyle, que verifica a visibilidade das classes membros.
Uma boa prática de desenvolvimento é que apenas classes estáticas devem ser
públicas.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.FinalParametersCheck: Esse defeito foi
comentado anteriormente.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocMethodCheck: Esse de-
feito foi comentado anteriormente.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocVariableCheck: é um
aviso emitido pela Checkstyle, que verifica a existência de um comentário Javadoc
para uma variável.

• com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAroundCheck:
Esse defeito foi comentado anteriormente.

• DataflowAnomalyAnalysis: é um aviso emitido pela PMD, que está na classe
controversial. Esse aviso analisa o fluxo de dados e o classifica em três categorias:
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UR-Anomaly, DU-Anomaly e DD-Anomaly. A primeiro é uma referência a uma
variável que não definida antes. A segunda é uma variável recentemente declarada
está indefinida. A terceira é a redefinição de uma variável sem que haja uso do seu
valor entre as definições.

• DefaultPackage: é um aviso emitido pela PMD, que está na classe controversial.
Uma boa prática de programação é utilizar um escopo explícito em vez do padrão
privado.

• ER-030:é um aviso emitido pela Hammurapi, que objetiva reduzir as strings conec-
tadas. Por exemplo, arr[0] = CONTENT em vez de arr[0] = "Hello World!".

• ER-105: é um aviso emitido pela Hammurapi, seu objetivo é informar a necessidade
de documentar todas as interfaces e métodos públicos aos desenvolvedores.

• LawOfDemeter: é um aviso emitido pela PMD. Esse aviso aplica o princípio
do baixo conhecimento ou Lei de Demeter, que é uma diretriz de projeto de
programação orientada a objetos de baixo acoplamento.

• MethodArgumentCouldBeFinal: Esse aviso foi comentado anteriormente.
• MethodDeclarationParam: é um aviso emitido pela JCSC, pois a declaração de

método JavaDoc não fornece a tag necessária ’@param’ para todos os parâmetros.
• MethodJavaDocPublic: é um aviso emitido pela JCSC, pois o método público não

fornece qualquer JavaDoc.
• OpenBraceNewLine: Esse aviso foi comentado anteriormente.
• ShortVariable: é um aviso emitido pela PMD, pois o tamanho do nome de uma

variável é muito pequeno.
• SpaceAfterStatementKeyword:é um aviso emitido pela JCSC, que tem objetivo

destacar a ausência de espaço após uma palavra reservada da linguagem.

O diagrama de Venn, ilustrado na Figura 5.1, representa a intersecção entre as
estratégias de priorização e a quantidade de avisos comuns a cada intersecção. Os tipos
dos avisos em comum são listados em seguida.

• Avisos únicos à Quantidade de Avisos

1. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.blocks.NeedBracesCheck

• Avisos únicos à Quantidade de Ferramentas

1. BeanMembersShouldSerialize
2. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.VisibilityModifierCheck
3. MethodJavaDocPublic
4. SpaceAfterStatementKeyword

• Avisos únicos à Taxa de Suspeição

1. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.coding.MagicNumberCheck
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Figura 5.1: Intersecção entre os tipos de aviso e estratégias de
priorização

• Avisos comuns à Quantidade de Avisos e Taxa de Suspeição

1. DataflowAnomalyAnalysis
2. ER-105
3. LawOfDemeter

• Avisos comuns à Quantidade de Ferramentas e Taxa de Suspeição

1. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.design.DesignForExtensionCheck

• Avisos comuns às três estratégias

1. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.FinalParametersCheck
2. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocMethodCheck
3. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.javadoc.JavadocVariableCheck
4. com.puppycrawl.tools.checkstyle.checks.whitespace.WhitespaceAroundCheck
5. DefaultPackage
6. ER-030
7. MethodArgumentCouldBeFinal
8. MethodDeclarationParam
9. OpenBraceNewLine

10. ShortVariable

Desse modo, considera-se que esses 10 tipos de avisos são os que estão menos
propensos a gerarem falsos positivos e, portanto, recomenda-se que se inicie a resolução
dos avisos pertencentes a esses tipos.
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QP2,4: Existem diferenças significativas de tipos de avisos entre as estratégias de
priorização propostas e apoiadas pelo WarningsFIX?

Figura 5.2: Intersecção entre todos os tipos de aviso da amostra e
estratégias de priorização

Realizou-se avaliação envolvendo todos os avisos que concentram nas linhas
melhores priorizadas. A diferença dos tipos de avisos nas linhas entre as estratégias de
priorização não é significante, a maioria dos tipos de defeitos priorizados é encontrada
pelas três estratégias.

No diagrama Veen (vide a Figura 5.2), 311 dos tipos de defeitos é encontrado
pelas estratégias: Quantidade de Avisos, Quantidade de Ferramentas e Estratégia de
Priorização. A quantidade de avisos é a estratégia que mais identificou tipos de avisos
- 359, seguida por taxa de suspeição e quantidade de ferramentas, respectivamente 350 e
321 avisos.

A ferramenta FindBugs não emitiu nenhum aviso nas linhas priorizadas (vide
a Tabela 5.15). Essa ferramenta emite poucos avisos mesmo em programas grandes, tal
comportamento não é interpretado como uma ameaça, visto que a precisão é uma das
características desse analisador que gera poucos falso positivos. A quantidade de tipos de
avisos por ferramenta mostrou constante entre as estratégias de priorização. A ferramenta
PMD é a que mais possui tipos de avisos entre as linhas priorizadas e a ferramenta JLint
possui a menor quantidade de tipos de avisos.

A diferença dos tipos de avisos encontrados pelas três estratégias , após a
redução do espaço de avaliação para 30% das linhas, demonstrou ser irrisória. Portanto,
a partir da avaliação desses dados é possível concluir que, independente da estratégia
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Tabela 5.15: A quantidade de tipos de avisos por ferramenta e
estratégia de priorização

Tipos de Avisos por Ferramenta
Ferramenta Taxa de Suspeição Quantidade de Avisos Quantidade de Ferramentas
Hammurapi 64 70 59

Findbugs 0 0 0
JCSC 60 60 59

Checkstyle 49 50 46
Jlint 11 14 14
PMD 135 138 119

EscJAVA 31 28 24

utilizada pelo revisor, existe a possibilidade de priorização dos mesmos tipos de defeitos.
Existem diferenças de tipos de avisos detectados, no entanto é um conjunto pequeno de
defeitos. Essa pequena diferença justificaria a divisão em três estratégias de priorização?
A aplicação dessas três estratégias deverá ser avaliada por meio de uma base de dados,
composto por programas de vários tamanhos e diferentes domínios de aplicação, uma
vez que a quantidade e o tamanho dos programas utilizados não garantem a validade da
pesquisa. Após este experimento, essa decisão poderá ser tomada e/ou novas estratégias
de priorização definidas.

5.4 Discussão e Ameaças à Validade

Os estudos apresentados acima têm como objetivo à avaliação de ferramentas de
análise estática visando a priorização dos avisos emitidos pelas mesmas de modo que,
inicialmente, o revisor possa gastar seu tempo resolvendo aqueles avisos que realmente
trarão contribuições na melhoria do código do produto avaliado.

Considerando os objetivos e metas estabelecidas, entende-se que os mesmos
foram atingidos no decorrer deste trabalho.

Inicialmente foi realizado um Mapeamento Sistemático para levantar o estado da
arte em análise estática e ferramentas que automatizam esse processo. Os resultados deste
mapeamento foram descritos no Capítulo 3.

Três estratégias diferentes de priorização foram estabelecidas, com base na
Quantidade de Avisos, Quantidade de Ferramentas e Taxa de Suspeição, conforme apre-
sentado na Seção 4.2 do Capítulo 4.

Um sistema de recomendação WarningsFIX que dá automatiza as estratégias de
priorização definidas foi desenvolvido. Sua arquitetura e interface foram apresentados no
Capítulo 4.
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Finalmente, dois experimentos controlados, descritos neste, foram conduzidos
e permitiram responder várias questões de pesquisa relacionados ao uso de analisadores
estáticos e sobre a vantagem proporcionada com as estratégias de priorização definidas.
Entretanto, como todo e qualquer experimento, os mesmos podem sofre diferentes tipos
de ameaças, sendo as principais delas listadas a seguir.

• Validade Interna:

– Os experimentos conduzidos utilizando-se programas disponíveis em reposi-
tórios para experimentação e/ou já utilizados em outros trabalhos da literatura.
Entretanto, a generalização dos resultados para outros produtos de software
não pode ser feita. Um estudo mais detalhado envolvendo mais produtos de
software, desenvolvidos em diferentes linguagens de programação, e consi-
derando produtos livres e proprietários é necessário. Entretanto, os resultados
obtidos motivam a continuidade desses estudos.

– Os analisadores estáticos foram escolhidos com base na sua disponibilidade
e facilidade de acesso. Portanto, os resultados apresentados estão restritos ao
uso desses analisadores. Entretanto, o sistema de recomendação WarningsFIX
foi pensado para ser extensível a outros analisadores bastando, para tanto,
que seja desenvolvido um parser que processe a saída do novo analisador e
insira os dados no banca de dados do WarningsFIX. Um estudo envolvendo
analisadores proprietários também seria pertinente e deve ser realizado.

– As estratégias de priorização definidas foram baseadas nas informações que os
autores acharam pertinentes de serem consideradas para minimizar a chance
de seleção de avisos falso positivos. Entretanto outras estratégias podem ser
propostas e poderiam ser implementadas pelo WarningsFIX. Um resultado
positivo foi que as estratégias, embora se baseiem em informações diferen-
tes para a priorização de avisos, permitiram definir tipos de avisos que são
priorizados comuns, aumentando a confiança de que tais tipos de aviso cor-
respondem a verdadeiro positivos.

– Finalmente, a forma de visualizar as informações no WarningsFIX foi consi-
derada satisfatória por parte de seu usuário mas estudos mais detalhados pre-
cisam ser realizados visando a identificar possíveis melhorias que facilitem a
identificação de quais pontos são importantes de serem analisados na busca de
problemas orientados pelas informações geradas pelos analisadores estáticos.

• Validade de Conclusão: conforme discutido, o objetivo principal é o de oferecer
uma ferramenta que prioriza a análise de aviso verdadeiro positivos. A definição
de três formas diferentes de priorização teve como objetivo flexibilizar a forma
de se priorizar e, posteriormente, por meio de experimentação, refinar aquela que
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apresenta melhor resultado, ou até mesmo identificar outras formas de priorização
mais efetivas. Considerando as três formas definidas observou-se que, embora con-
siderando 30% das linhas de maior prioridade cada estratégia produziu números
diferentes de avisos para serem analisados, os tipos de avisos mais comumente en-
contrados em todas as formas de priorização foram bastante semelhantes, dando
confiança de que as estratégias definidas permitem a identificação de um subcon-
junto de tipos de aviso de maior importância e com menor chance de serem falso
positivos.

• Validade de Construção: antes de iniciar o processo de coleta automática dos dados,
uma massa de dados para um grupo reduzido de programas foi coletada, verificada
e armazenada manualmente. Posteriormente, dados para o mesmo grupo de progra-
mas foram coletados e armazenados automaticamente e os dois conjuntos de dados
forma comparados para assegurar que eram idênticos, visando minimizar qualquer
problemas decorrentes da construção incorreta do WarningsFIX que poderiam in-
validar o experimento.

• Validade Externa: conforme comentado, o conjunto de programas utilizado é repre-
sentativo dos programas já empregados em estudos semelhantes mas não permitem
a generalização dos resultados para todos os tipos de programas uma vez que:

– A quantidade de produtos analisados é pequena;
– Os softwares não são programas complexos;
– Um subconjunto de analisadores estáticos foi utilizado.

Entretanto, mesmo com a presença dessas ameaças consideram-se os resultados
obtidos relevantes e motivadores para a continuidade das pesquisas envolvendo análise
estática e a combinação de análise estática e dinâmica na composição de uma estratégia
de teste que culmine em produtos de software de melhor qualidade.

5.5 Considerações Finais

Nesse capítulo foram descritos dois experimentos controlados executados para a
validação das estratégias de priorização e do sistema de recomendação construídos.

Diferentes questões de pesquisa foram estabelecidas e posteriormente respondi-
das com base nos dados coletados nos experimentos. O principal objetivo desse trabalho
foi oferecer estratégias de priorização de avisos visando a facilitar a atividade de revisão
atacando, inicialmente, aqueles pontos com mais probabilidade de conterem defeitos, em
função dos resultados produzidos por analisadores estáticos.

Foram caracterizados o número de avisos gerados pelos diferentes analisadores
para um conjunto de 20 programas tradicionalmente empregados em estudos correlatos.
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Além disso foi possível identificar quais analisadores são responsáveis pela geração de
mais avisos.

Estratégias de priorização de avisos foram definidas e, embora as mesmas permi-
tem priorizar um número diferente de avisos para análise, considerando um subconjunto
dos 30% das linhas mais importantes segundo cada estratégia, os tipos de avisos mais
presentes no conjunto priorizado é bastante semelhante, permitindo inferir que tais ti-
pos de avisos devem ser considerados primeiro numa estratégia de priorização que vise a
maximizar os avisos verdadeiro positivos.

Finalmente, foram discutidas as ameaças à validade dos experimentos realizados
sendo que as mesmas servem de inspiração para a continuidade e expansão dos estudos
nessa importante área de garantia da qualidade. No capítulo a seguir são apresentadas as
conclusões deste trabalho, ressaltando-se suas principais contribuições e perspectivas de
trabalhos futuros.



CAPÍTULO 6
Conclusão

A análise estática automatizada, bug finding tools, é uma técnica que diminui o
esforço humano gasto com inspeção e revisão do código fonte de um programa, no entanto
essa vantagem é reduzida já que entre os avisos gerados, muitos deles são falsos positivos.
Os avisos emitidos por essas ferramentas são classificados em: verdadeiros positivos,
falsos positivos e verdadeiros negativos. O primeiro está relacionado a real presença de um
defeito no código fonte. O segundo indica a presença de um defeito inexistente. O último
é o defeito que realmente existe no código, mas que não foi detectado pela ferramenta. O
falso positivo e o verdadeiro negativo foram objetos de estudo desse experimento.

O falso positivo é a principal desvantagem da análise estática, visto que mui-
tos avisos são gerados pela avaliação da ferramenta e a intervenção humana gasta, na-
turalmente, bastante tempo em sua reavaliação. Um conjunto de avisos amplo também
necessita de estratégia do revisor. O verdadeiro negativo é o defeito existente que não
foi detectado, resultado do conjunto limitado de detecção de defeitos de uma ferramenta,
que em algumas delas pode ser expandido por meio de regras ou outros recursos. Uma
solução factível para esse problema é a utilização de várias ferramentas, visto que os de-
feitos detectados não são necessariamente os mesmos e agregando estende-se o domínio
de detecção. A utilização combinada de ferramentas não é uma abordagem inovadora,
consoante exposto no Capítulo 3, existem trabalhos na literatura que realizam estudos
combinados de ferramentas, mas com um variedade pequena. As desvantagens de combi-
nar é o aumento da quantidade de defeitos gerados e do tempo gasto de avaliação de um
programa pelas ferramentas.

Nesse trabalho foi exposto a utilização combinada de sete ferramentas: Find-
Bugs, PMD, CheckStyle, JLint, ESCJava, JCSC e Hammurapi. Cada ferramenta gera um
relatório com diferentes informações, tais como: linha, prioridade, tipo do defeito, des-
crição do defeito e etc. O campo linha está em presente em todos os relatórios, por esse
motivo foi utilizado como parâmetro de avaliação de uma classe, uma vez que essa é um
conjunto de linhas.Nessa pesquisa não se considera um aviso como verdadeiro positivo
ou falso positivo, mas sim a linha. A linha é o menor nível de visualização do programa,
os avisos estão sempre relacionados a alguma linha. Cada linha é classificada conforme
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três maneiras: quantidade de avisos, quantidade de ferramentas e taxa de suspeição. Além
disso, existem outros dois níveis de visualização: programa e pacote. A classificação des-
ses níveis é realizada por meio de cálculos de informações do nível inferior imediato (Por
exemplo, a quantidade de avisos de um pacote é a soma de todos avisos das classes dentro
dele). A informação é visualizada por meio do sistema de recomendação desenvolvido,
WarningsFIX, que possibilita uma melhor visualização de uma ampla quantidade de avi-
sos.

A mineração dos dados armazenados no banco de dados, posterior visualização
por meio de TreeMap mitiga a desvantagem da grande quantidade de avisos, visto que
várias ferramentas gerando relatórios, aumenta-se o conjunto de avaliação. O tamanho e
a cor do nó do TreeMap está relacionado à quantidade de avisos, à de ferramenta ou à
taxa de suspeição. Na análise dos dados coletados para um estudo de caso observou que
20% dos elementos de um nível de visualização é sensato pela avaliação de um revisor.
Também, definiu-se a quantidade mínima de ferramentas em uma linha para que a mesma
seja considerada um verdadeiro positivo, que é no mínimo três.

Desse modo, são consideradas como principais contribuições deste trabalho:

• A condução de um mapeamento sistemático visando a identificar o estado da arte e
da prática em técnicas de análise estática e ferramentas de apoio;

• O desenvolvimento de três estratégias de priorização de avisos considerando:

– a quantidade de avisos presentes em cada linha do produto avaliado;
– a quantidade de ferramentas reportando avisos em uma determinada linha do

produto avaliado; e
– a taxa de suspeição que visa a ponderar a quantidade e a criticalidade dos

avisos presentes em cada linha do produto avaliado.

• A condução de dois experimentos controlados visando a avaliar os analisadores
estáticos e as estratégias de priorização propostas.

6.1 Trabalhos Futuros

O sistema de recomendação é uma abordagem viável de combinação de várias
ferramentas de análise estática, que poderá ser continuada e aprimorada. Em próximas
versões do sistema de recomendação WarningsFIX, pretende-se adicionar os seguintes
recursos:

• A desabilitação de nó: um nó será desabilitado, quando o revisor não tem interesse
na sua correção. Esse desinteresse seja resultado do seu baixo nível de relevância
ou uma biblioteca externa, após a sua desabilitação o valor de todos níveis de visu-
alização serão atualizados. O nó desabilitado poderá ser ativado, quando desejado.
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• Os avisos corrigidos poderão ser marcados por meio de checkbox, assim o revisor
saberá quais itens foram corrigidos no código fonte.

• A execução paralela das ferramentas.
• Um motor de busca será implementado na aba relatórios para busca de palavras

chaves nos relatórios.

O sistema de recomendação utilizada apenas ferramentas de código fonte Java,
futuramente essa abordagem poderá ser aplicada em outras linguagens de programação,
visto que a alta taxa de falsos positivos é um problema existente independente da
linguagem, no qual um programa foi codificado. A linguagem C possui uma ampla
variedade de analisadores estáticos, o que torna uma meta mais viável de um estudo
futuro.
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APÊNDICE A
Avisos versus Mutação

A.1 Introdução

Segundo Andrews, Briand e Labiche (2005), o teste de mutação é um ótimo
indicador da presença de defeitos reais no código fonte e a emissão de avisos por meio de
uma ferramenta automática pode ou não representar a presença de um defeito real nesse
apêndice será realizado um estudo comparativo entre as duas técnicas em nível de linha e
de método. Os programas utilizados por Polo, Piattini e García-Rodríguez (2009) são os
objetos de estudo desse experimento. Ademais, uma linha com avisos emitidos por três
ou mais ferramentas foi considerada uma linha "verdadeiro positivo".

A.2 Análise da Correlação entre Avisos e Mutantes

A Tabela A.1 ilustra os dados coletados de cada programa, discriminando a
quantidade de avisos emitidos por ferramenta e o total de mutantes presentes na classe
mutada analisada. Nas tabelas das subseções, os dados são ordenados em ordem crescente
das linhas.

Tabela A.1: Os programas analisados
Programa Classe Tamanho Hammurapi Findbugs Checkstyle Pmd Escjava Jlint Jcsc Total/Tamanho Mutantes Complexidade

Ciclomática
Bisect paper.Bisect 50 22 0 27 27 0 0 16 1,84 100 1,414

BubCorrecto paper.BubCorrecto 68 11 1 56 31 12 0 21 1,94 93 1,05
Ciudad dominio.Ciudad 307 61 0 306 241 8 0 98 2,32 289 2,713

Find paper.Find 61 11 0 32 46 7 0 27 2,01 193 3,897
Fourballs paper.Fourballs 57 28 0 29 40 0 0 15 1,96 221 1,5

PluginTokenizer de.susebox.jtopas. Plugin-
Tokenizer

141 42 0 141 60 0 0 67 2,19 126 0,768

Triangulo paper.Triangulo 111 33 0 46 33 0 0 56 1,51 429 6,512

A.2.1 Bisect

Na Tabela A.2, as linhas do programa Bisect com 0 mutantes ou 0 avisos foram
eliminadas. As linhas 35 e 39, com o menor número de avisos, possuem 1 aviso e 17
mutantes, o maior número de mutantes. A linha 28 com 8 avisos e 3 mutantes, uma
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exceção na mostra, a quantidade de avisos superior a de mutantes. Nota-se que essas
duas abordagens possuem pouca relação ou nenhuma (vide Figura A.1).

Uma única linha, 28, possui avisos emitidos por no mínimo três ferramentas, que
também possui o maior índice de taxa de suspeição e o maior número de avisos. As linhas
34 e 38 possuem 2 avisos de severidade de nível 5 e taxa de suspeição de 0.4. Portanto,
essa estratégia de priorização destacou as linhas com avisos de alta criticidade.

Tabela A.2: As linhas do programa Bisect, que são possuem mu-
tantes e avisos

Prograna Classe Linha nv1 nv2 nv3 nv4 nv5 Taxa de Suspeição quant. warning quant. mutantes quant._ferramentas
Bisect paper.Bisect 27 1 0 1 0 0 0,16 2 3 2
Bisect paper.Bisect 28 2 0 3 1 2 1 8 3 4
Bisect paper.Bisect 30 1 0 1 0 1 0,36 3 3 2
Bisect paper.Bisect 32 0 0 1 3 0 0,6 4 14 2
Bisect paper.Bisect 33 0 0 1 1 0 0,28 2 5 2
Bisect paper.Bisect 34 0 0 0 0 2 0,4 2 5 1
Bisect paper.Bisect 35 0 0 1 0 0 0,12 1 17 1
Bisect paper.Bisect 37 0 0 1 1 0 0,28 2 10 2
Bisect paper.Bisect 38 0 0 0 0 2 0,4 2 5 1
Bisect paper.Bisect 39 0 0 1 0 0 0,12 1 17 1

Média 2,7 8,2 1,8

Figura A.1: Um gráfico das linhas do programa Bisect, que pos-
suem avisos e mutantes

O próximo passo foi realização de uma filtragem dos avisos, considerando linhas
com no mínimo 3 ferramentas como verdadeiro positivos, agora considerando linhas com
0 mutantes (vide Tabela A.3. Após essa filtragem, 8 linhas restaram, apenas uma contem
mutantes. A média de avisos em linhas com no mínimo três ferramentas é 7,375 e a de
mutantes 0,375, nota-se a primeira é superior apenas considerando verdadeiro positivos.

A.2.2 BubCorrecto

Na Tabela A.4, as linhas do programa BubCorrecto com 0 mutantes ou 0 avisos
foram eliminadas. Após a filtragem, nenhuma linha com avisos de criticidade nível 5
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Tabela A.3: As linhas do programa Bisect, que são consideradas
verdadeiro positivos
Programa Classe Linha avisos mutantes

Bisect paper.Bisect 7 4 0
Bisect paper.Bisect 10 5 0
Bisect paper.Bisect 12 4 0
Bisect paper.Bisect 14 5 0
Bisect paper.Bisect 16 7 0
Bisect paper.Bisect 20 10 0
Bisect paper.Bisect 25 16 0
Bisect paper.Bisect 28 8 3

Média 7,375 0,375

Figura A.2: Um gráfico das linhas do programa Bisect, que pos-
suem verdadeiro positivos

restaram. A linha 34 possui menor número de avisos e o terceiro maior de mutantes.
A linha 36 tem o maior número de avisos e o quarto maior de mutantes. Nota-se a
inexistência de relação entre a quantidade de avisos e a de mutantes (vide Figura A.3).

As linhas 26, 35 e 46 possuem 5 avisos e 4 mutantes, entretanto a primeira
possui uma ferramenta a mais que as outras duas. Essas linhas devem possuir defeitos
semelhantes, por isso a presença da mesma quantidade de mutantes. A linha 36 possui
a maior taxa de suspeição, também maior quantidade de avisos e a de ferramentas da
amostra. As linhas com apenas avisos de criticidade 4 ganharam destaque, tal como a
linha 47, com 4 avisos nível 4 e taxa de 0,727. Acima de 50% da amostra possuem linhas
com a presença no mínimo 3 ferramentas.

O próximo passo foi realização de uma filtragem dos avisos, considerando
linhas com no mínimo 3 ferramentas como verdadeiro positivos, a partir desse momento
considerando linhas com 0 mutantes ( vide Tabela A.5). A amostra é composta de 14
linhas sendo 8 delas sem mutantes, mais de 50%. A linha 37 possui 3 avisos, o menor
número de avisos, e 6 mutantes, o segundo maior número de mutantes. A linha 51 possui
11 avisos, o maior número de mutantes, e 0 mutantes. A média de avisos é 5,8571 e a de
mutantes é 2, a primeira é superior apenas considerando verdadeiro positivos.
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Tabela A.4: As linhas do programa BubCorrecto, que possuem
avisos e mutantes

Programa Classe Linha nv1 nv2 nv3 nv4 nv5 Taxa de Suspeição avisos mutantes ferramentas
BubCorrecto paper.BubCorrecto 15 0 0 2 2 0 0,636 4 1 3
BubCorrecto paper.BubCorrecto 23 0 0 1 1 0 0,318 2 6 2
BubCorrecto paper.BubCorrecto 26 1 2 0 4 0 0,955 5 4 4
BubCorrecto paper.BubCorrecto 33 1 0 0 1 0 0,227 2 16 2
BubCorrecto paper.BubCorrecto 34 0 0 0 1 0 0,182 1 12 1
BubCorrecto paper.BubCorrecto 35 1 0 2 2 0 0,682 5 4 3
BubCorrecto paper.BubCorrecto 36 1 0 3 3 0 1 7 10 4
BubCorrecto paper.BubCorrecto 37 2 0 2 1 0 0,545 3 6 3
BubCorrecto paper.BubCorrecto 38 0 0 0 2 0 0,364 2 14 1
BubCorrecto paper.BubCorrecto 46 2 0 1 2 0 0,591 5 4 3
BubCorrecto paper.BubCorrecto 47 0 0 0 4 0 0,727 2 8 1
BubCorrecto paper.BubCorrecto 48 0 0 0 2 0 0,364 2 4 1
BubCorrecto paper.BubCorrecto 53 2 0 1 2 0 0,591 5 4 3

Média 3,461538 7,153846 2,384615

Figura A.3: Um gráfico das linhas do programa BubCorrecto, que
possuem avisos e mutantes

Tabela A.5: As linhas do programa BubCorrecto, que são verda-
deiro positivos

Programa Classe Linha avisos mutantes
BubCorrecto paper.BubCorrecto 10 4 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 13 6 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 15 4 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 20 10 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 26 5 4
BubCorrecto paper.BubCorrecto 29 4 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 35 5 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 36 7 10
BubCorrecto paper.BubCorrecto 37 3 6
BubCorrecto paper.BubCorrecto 46 5 4
BubCorrecto paper.BubCorrecto 51 11 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 53 5 4
BubCorrecto paper.BubCorrecto 57 5 0
BubCorrecto paper.BubCorrecto 62 8 0

Média 5,85714286 2

A.2.3 Ciudad

Na Tabela A.6, as linhas do programa Ciudad com 0 mutantes ou 0 avisos foram
eliminadas, devido ao espaço limitado por página. A linha 226 possui o menor número
de avisos e o segundo maior número de mutantes. A linha 74 possui o maior número de
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Figura A.4: Um gráfico das linhas do programa BubCorrecto, que
são verdadeiro positivos

avisos e o menor número de mutantes. Nota-se a inexistência ou pouca relação entre a
quantidade de avisos e a de mutantes (vide Figura A.5).

A linha 74 possui a maior taxa de suspeição, também maior quantidade de avisos
e a de ferramentas da amostra. As linhas com apenas avisos de criticidade 5 ganharam
destaque, tal como a linha 300 com um único aviso de criticidade 5 e com taxa de 0,127.
A linha 283 com único aviso de criticidade 3 e taxa de 0,076. A linha 75 com 2 avisos de
nível 4 possui taxa de 0,205. 29% das linhas da amostra possui no mínimo 3 ferramentas
e a média de avisos é 3,51 e a de mutantes é 5,02.

Figura A.5: Um gráfico das linhas do programa Ciudad, que pos-
suem avisos e mutantes

O próximo passo foi realização de uma filtragem dos avisos, considerando
linhas com no mínimo 3 ferramentas como verdadeiro positivos, a partir desse momento
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Tabela A.6: As linhas do programa Ciudad, que possuem avisos e
mutantes

Programa Classe Linha nv1 nv2 nv3 nv4 nv5 Taxa de Suspeição avisos mutantes ferramentas
Ciudad dominio.Ciudad 52 0 0 1 1 0 0,179 2 7 1
Ciudad dominio.Ciudad 53 0 0 1 2 0 0,282 3 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 54 0 0 5 6 0 1 7 7 4
Ciudad dominio.Ciudad 73 0 0 2 1 0 0,256 3 7 3
Ciudad dominio.Ciudad 74 0 0 6 3 0 0,769 9 1 5
Ciudad dominio.Ciudad 75 0 0 0 2 0 0,205 2 3 1
Ciudad dominio.Ciudad 76 0 0 0 2 0 0,205 2 3 1
Ciudad dominio.Ciudad 96 0 0 3 1 0 0,333 4 10 2
Ciudad dominio.Ciudad 97 0 0 4 3 0 0,615 7 7 3
Ciudad dominio.Ciudad 98 0 0 1 1 0 0,179 2 1 2
Ciudad dominio.Ciudad 102 0 0 3 1 0 0,333 4 10 2
Ciudad dominio.Ciudad 103 0 0 4 3 0 0,615 7 7 3
Ciudad dominio.Ciudad 104 0 0 1 1 0 0,179 2 1 2
Ciudad dominio.Ciudad 108 0 0 3 1 0 0,333 4 10 2
Ciudad dominio.Ciudad 109 0 0 5 3 0 0,692 8 7 3
Ciudad dominio.Ciudad 118 0 0 1 1 0 0,179 2 7 1
Ciudad dominio.Ciudad 119 0 0 1 2 0 0,282 3 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 120 0 0 2 3 0 0,461 5 3 3
Ciudad dominio.Ciudad 123 0 0 2 3 0 0,461 5 3 3
Ciudad dominio.Ciudad 127 0 0 1 1 0 0,179 2 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 128 0 0 2 0 0 0,153 2 2 1
Ciudad dominio.Ciudad 130 0 0 1 1 0 0,179 2 7 1
Ciudad dominio.Ciudad 131 0 0 1 2 0 0,282 3 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 132 0 0 2 3 0 0,461 5 3 3
Ciudad dominio.Ciudad 135 0 0 2 3 0 0,461 5 3 3
Ciudad dominio.Ciudad 144 0 0 1 1 0 0,179 2 7 1
Ciudad dominio.Ciudad 145 0 0 2 3 0 0,461 5 4 3
Ciudad dominio.Ciudad 175 0 0 1 1 0 0,179 2 7 1
Ciudad dominio.Ciudad 176 0 0 2 2 0 0,358 4 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 184 0 0 1 8 0 0,897 5 7 3
Ciudad dominio.Ciudad 197 0 0 1 1 0 0,179 2 3 1
Ciudad dominio.Ciudad 198 0 0 2 1 0 0,256 3 7 2
Ciudad dominio.Ciudad 199 0 0 2 2 0 0,359 4 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 200 0 0 0 3 0 0,307 3 1 2
Ciudad dominio.Ciudad 217 0 0 1 1 0 0,179 2 7 1
Ciudad dominio.Ciudad 218 0 0 2 2 0 0,359 4 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 220 0 0 0 0 3 0,384 3 1 1
Ciudad dominio.Ciudad 222 0 0 0 0 3 0,384 3 2 1
Ciudad dominio.Ciudad 226 0 0 1 0 0 0,076 1 10 1
Ciudad dominio.Ciudad 232 0 0 1 1 0 0,179 2 3 1
Ciudad dominio.Ciudad 234 0 0 3 3 0 0,538 6 4 3
Ciudad dominio.Ciudad 240 0 0 3 5 0 0,743 5 4 3
Ciudad dominio.Ciudad 242 0 0 0 2 0 0,205 2 1 1
Ciudad dominio.Ciudad 271 0 0 2 3 0 0,461 5 4 3
Ciudad dominio.Ciudad 273 0 0 2 0 0 0,153 2 10 1
Ciudad dominio.Ciudad 283 0 0 1 0 0 0,076 1 12 1
Ciudad dominio.Ciudad 284 0 0 2 4 0 0,564 3 4 2
Ciudad dominio.Ciudad 296 0 0 0 2 0 0,205 2 6 1
Ciudad dominio.Ciudad 300 0 0 0 0 1 0,127 1 5 1

Média 3,510204 5,020408 1,979592

considerando linhas com 0 mutantes (vide Figura A.7). A amostra é composta de 53 linhas
sendo 39 delas sem mutantes, mais de 70%. A linha 73, com o menor número de avisos,
possui 7 mutantes. As linhas 181, 193 e 207, respectivamente com 13,14 e 18 avisos,
possuem 0 mutantes. A média de avisos é de 7.39 e a de 1.2 de mutantes, a primeira é
maior apenas considerando verdadeiro positivos (vide Tabela A.6) .

A.2.4 Find

Na Tabela A.8, as linhas do programa Find com 0 mutantes ou 0 avisos foram
eliminadas, devido ao espaço limitado por página. A linha 21 possui o menor número
de avisos e 6 mutantes, a linha 64 com maior número de avisos e 8 mutantes. Nota-
se a inexistência ou pouca relação entre a quantidade de avisos e a de mutantes (vide
Figura A.7).
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Tabela A.7: As linhas do programa Ciudad, que são verdadeiro
positivos

Programa Classe Linha avisos mutantes
Ciudad dominio.Ciudad 10 6 0
Ciudad dominio.Ciudad 13 6 0
Ciudad dominio.Ciudad 15 6 0
Ciudad dominio.Ciudad 17 6 0
Ciudad dominio.Ciudad 19 3 0
Ciudad dominio.Ciudad 21 4 0
Ciudad dominio.Ciudad 29 8 0
Ciudad dominio.Ciudad 34 8 0
Ciudad dominio.Ciudad 39 8 0
Ciudad dominio.Ciudad 44 5 0
Ciudad dominio.Ciudad 49 12 0
Ciudad dominio.Ciudad 54 7 7
Ciudad dominio.Ciudad 61 5 0
Ciudad dominio.Ciudad 66 9 0
Ciudad dominio.Ciudad 71 9 0
Ciudad dominio.Ciudad 73 3 7
Ciudad dominio.Ciudad 74 9 1
Ciudad dominio.Ciudad 85 9 0
Ciudad dominio.Ciudad 92 10 0
Ciudad dominio.Ciudad 97 7 7
Ciudad dominio.Ciudad 103 7 0
Ciudad dominio.Ciudad 109 8 7
Ciudad dominio.Ciudad 114 10 0
Ciudad dominio.Ciudad 120 5 3
Ciudad dominio.Ciudad 123 5 3
Ciudad dominio.Ciudad 132 5 3
Ciudad dominio.Ciudad 135 5 3
Ciudad dominio.Ciudad 142 4 0
Ciudad dominio.Ciudad 145 5 4
Ciudad dominio.Ciudad 152 9 0
Ciudad dominio.Ciudad 154 5 0
Ciudad dominio.Ciudad 158 4 0
Ciudad dominio.Ciudad 163 11 0
Ciudad dominio.Ciudad 168 11 0
Ciudad dominio.Ciudad 173 10 0
Ciudad dominio.Ciudad 181 13 0
Ciudad dominio.Ciudad 184 5 7
Ciudad dominio.Ciudad 185 7 0
Ciudad dominio.Ciudad 186 4 0
Ciudad dominio.Ciudad 193 14 0
Ciudad dominio.Ciudad 207 18 0
Ciudad dominio.Ciudad 209 7 0
Ciudad dominio.Ciudad 234 6 4
Ciudad dominio.Ciudad 236 6 0
Ciudad dominio.Ciudad 237 6 0
Ciudad dominio.Ciudad 240 5 4
Ciudad dominio.Ciudad 241 6 0
Ciudad dominio.Ciudad 252 11 0
Ciudad dominio.Ciudad 257 13 0
Ciudad dominio.Ciudad 269 5 0
Ciudad dominio.Ciudad 271 5 4
Ciudad dominio.Ciudad 289 12 0
Ciudad dominio.Ciudad 294 5 0

Média 7,39622642 1,207547

As linhas 61 e 64 possuem a maior taxa de suspeição. A linha 39 com um aviso
de criticidade de nível 4 e taxa de 0,266, a 40 com um aviso de nível 5 possui taxa de
0,333. 4% das linhas da amostra possui no mínimo 3 ferramentas e a média de avisos é
1,52 e a de mutantes é 8,08.

O próximo passo foi realização de uma filtragem dos avisos, considerando
linhas com no mínimo 3 ferramentas como verdadeiro positivos, a partir desse momento
considerando linhas com 0 mutantes (vide Tabela A.9). A amostra é composta de 9 linhas
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Figura A.6: Um gráfico das linhas do programa Ciudad, que pos-
suem verdadeiro positivos

Figura A.7: Um gráfico das linhas do programa Find, que pos-
suem avisos e mutantes

sendo 8 delas sem mutantes, quase 90% da amostra. A linha 46, com o menor número de
avisos , é a única linha com mutantes. A linha 30, com o maior número de avisos, possui 0
mutantes. A média de avisos é 7,55 e a de mutantes é 2, a primeira é maior considerando
apenas verdadeiro positivos.

A.2.5 Fourballs

Na Tabela A.10, as linhas do programa Fourballs com 0 mutantes ou 0 avi-
sos foram eliminadas, devido ao espaço limitado por página. As linhas 33,34, 35, 38,
39,40,43,44,45,47,48 e 49 possuem um único aviso, o menor número da amostra, e 13
mutantes. A linha 18 com 5 avisos, o maior número da amostra, possui um único mutante.
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Tabela A.8: As linhas do programa Find, que possuem avisos e
mutantes

Programa Classe Linha nv1 nv2 nv3 nv4 nv5 Taxa de Suspeição avisos mutantes ferramentas
Find paper.Find 21 1 0 0 0 0 0,066 1 6 1
Find paper.Find 27 3 0 0 0 0 0,2 3 8 1
Find paper.Find 35 1 0 0 1 0 0,333 2 8 2
Find paper.Find 36 2 0 0 1 0 0,4 3 11 2
Find paper.Find 37 0 0 0 0 1 0,333 1 1 1
Find paper.Find 39 0 0 0 1 0 0,266 1 16 1
Find paper.Find 40 0 0 0 0 1 0,333 1 1 1
Find paper.Find 44 0 0 0 0 1 0,333 1 4 1
Find paper.Find 45 0 0 0 0 1 0,333 1 4 1
Find paper.Find 46 0 0 1 1 1 0,8 3 18 3
Find paper.Find 50 0 0 0 1 0 0,266 1 8 1
Find paper.Find 51 0 0 0 1 0 0,266 1 11 1
Find paper.Find 52 0 0 0 0 1 0,333 1 8 1
Find paper.Find 54 0 0 0 1 0 0,266 1 16 1
Find paper.Find 55 0 0 0 0 1 0,333 1 8 1
Find paper.Find 57 0 0 0 0 1 0,333 1 8 1
Find paper.Find 61 0 0 0 0 3 1 3 2 1
Find paper.Find 63 0 0 0 1 0 0,266 1 8 1
Find paper.Find 64 0 0 0 0 3 1 3 8 1
Find paper.Find 66 0 0 0 1 0 0,266 1 8 1
Find paper.Find 67 0 0 0 0 2 0,666 2 8 1
Find paper.Find 69 0 0 0 1 0 0,266 1 8 1
Find paper.Find 70 0 0 0 0 1 0,333 1 8 1

Média 1,521739 8,086957 1,173913

Tabela A.9: As linhas do programa Find, que verdadeiro positivos
Programa Classe Linha avisos mutantes

Find paper.Find 10 6 0
Find paper.Find 13 11 0
Find paper.Find 15 5 0
Find paper.Find 17 6 0
Find paper.Find 19 9 0
Find paper.Find 25 10 0
Find paper.Find 30 13 0
Find paper.Find 46 3 18
Find paper.Find 75 5 0

Média 7,55555556 2

Figura A.8: Um gráfico das linhas do programa Find, que pos-
suem verdadeiro positivos

Nota-se a inexistência ou pouca relação entre a quantidade de avisos e a de mutantes (vide
Figura A.9).

A linha 18 possui a maior taxa de suspeição, e a maior quantidade de avisos, mas
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não o maior número de ferramentas da amostra. A linha 33 com um aviso de criticidade
5 e taxa de 0,312 e a 45 com um de nível 3 e taxa de 0,187. 18% das linhas possuem no
mínimo a presença de 3 ferramentas. A média de avisos é 1,625 e a de mutantes 12,06.

Tabela A.10: As linhas do programa Fourballs, que possuem avi-
sos e mutantes

Programa Classe Linha nv1 nv2 nv3 nv4 nv5 Taxa de Suspeição avisos mutantes quant._ferramentas
Fourballs paper.Fourballs 18 0 0 4 1 0 1 5 1 3
Fourballs paper.Fourballs 32 0 0 1 1 0 0,437 2 12 2
Fourballs paper.Fourballs 33 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 34 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 35 0 0 1 0 0 0,187 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 37 0 0 2 1 0 0,625 3 12 3
Fourballs paper.Fourballs 38 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 39 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 40 0 0 1 0 0 0,187 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 42 0 0 2 2 0 0,875 4 12 4
Fourballs paper.Fourballs 43 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 44 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 45 0 0 1 0 0 0,187 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 47 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 48 0 0 0 0 1 0,312 1 13 1
Fourballs paper.Fourballs 49 0 0 1 0 0 0,187 1 13 1

Média 1,625 12,0625 1,5

Figura A.9: Um gráfico das linhas do programa Fourballs, que
possuem avisos e mutantes

O próximo passo foi realização de uma filtragem dos avisos, considerando
linhas com no mínimo 3 ferramentas como verdadeiro positivos, a partir desse momento
considerando linhas com 0 mutantes (vide Tabela A.11). A amostra é composta de 11
linhas sendo 8 delas sem mutantes, acima de 70% da amostra. A linha 37 com 3 avisos, o
menor número de avisos da amostra, possui 12 mutantes. A linha 20 com 30 mutantes, o
maior número de avisos da amostra, possui 0 mutantes. A média de avisos é 7,72 e a de
mutante é 2,2727, a primeira é maior apenas considerando verdadeiro positivos.
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Tabela A.11: As linhas do programa Fourballs, que são verdadeiro
positivos

Programa Classe Linha avisos mutantes
Fourballs paper.Fourballs 7 4 0
Fourballs paper.Fourballs 10 7 0
Fourballs paper.Fourballs 12 7 0
Fourballs paper.Fourballs 14 7 0
Fourballs paper.Fourballs 16 7 0
Fourballs paper.Fourballs 18 5 1
Fourballs paper.Fourballs 20 20 0
Fourballs paper.Fourballs 28 13 0
Fourballs paper.Fourballs 31 8 0
Fourballs paper.Fourballs 37 3 12
Fourballs paper.Fourballs 42 4 12

Média 7,72727273 2,272727

Figura A.10: Um gráfico das linhas do programa Fourballs, que
possuem verdadeiro positivos

A.2.6 PluginTokenizer

Na Tabela A.12, as linhas do programa Find com 0 mutantes ou 0 avisos foram
eliminadas, devido ao espaço limitado por página. As linhas 18, 92, 102, 111 e 121
possuem 1 aviso e 2 mutantes, no entanto a linha 2 também possui 1 aviso e 13 mutantes.
A linha 9, com o maior número de avisos, possui 1 mutante. A linha 124 com 4 avisos,
possui 25 avisos, o maior número de mutantes da amostra. Nota-se a inexistência ou pouca
relação entre a quantidade de avisos e a de mutantes (vide Figura A.11).

A linha 134 possui a maior taxa de suspeição, também maior quantidade de
avisos e a de ferramentas da amostra. A linha 18 com um único aviso de criticidade 4
e taxa de 0,148 e a 121 com um de nível 3 e taxa de 0,111. 29% das linhas da amostra
possui no mínimo 3 ferramentas e a média de avisos é 3,05 e a de mutantes é 5,05.

O próximo passo foi realização de uma filtragem dos avisos, considerando
linhas com no mínimo 3 ferramentas como verdadeiro positivos, a partir desse momento
considerando linhas com 0 mutantes (vide Tabela A.13). A amostra é composta de 32
linhas sendo 27 delas sem mutantes, quase 90% da amostra. As linhas 7 e 8, com o menor



Apêndice A 98

Tabela A.12: As linhas do programa PluginTokenizer, que possuem
avisos e mutantes

Programa Classe Linha nv1 nv2 nv3 nv4 nv5 Taxa de Suspeição avisos mutantes ferramentas
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 18 0 0 0 1 0 0,148 1 2 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 90 0 0 1 1 0 0,259 2 1 2
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 92 0 0 0 1 0 0,148 1 2 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 93 0 0 0 2 0 0,296 2 2 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 102 0 0 0 1 0 0,148 1 2 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 103 0 0 0 2 0 0,296 2 8 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 109 0 0 1 1 0 0,259 2 1 2
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 111 0 0 0 1 0 0,148 1 2 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 112 0 0 0 2 0 0,296 2 2 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 121 0 0 1 0 0 0,111 1 2 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 122 0 0 0 1 0 0,148 1 13 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 124 0 0 2 2 0 0,518 4 25 3
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 126 0 0 2 3 0 0,666 5 13 3
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 128 0 0 0 2 0 0,296 2 8 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 134 1 0 6 2 0 1 9 1 4
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 136 1 0 5 2 0 0,888 8 1 4
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 138 1 0 5 2 0 0,888 8 1 4

Média 3,058824 5,058824 1,882353

Figura A.11: Um gráfico das linhas do programa PluginTokenizer,
que possuem avisos e mutantes

número de avisos, possuem 0 mutantes. A linha 116, com o maior número de avisos,
possui 0 mutantes. A linha 124 possui 4 avisos e 25 mutantes, a maior quantidade da
amostra. A média de avisos é 7.34 e a de mutantes é 1.28, a primeira é maior considerando
verdadeiro positivos.

A.2.7 Triangulo

Na Tabela A.14, as linhas do programa Triangulo com 0 mutantes ou 0 avisos
foram eliminadas, devido ao espaço limitado por página. A linha 73, 78 e 90 possuem 1
aviso, o menor número da amostra, e respectivamente 39,75 e 37 mutantes. As linhas 15,
17 e 19 com 10 avisos, o maior número da amostra, possuem um único mutante. Nota-
se a inexistência ou pouca relação entre a quantidade de avisos e a de mutantes (vide
Figura A.13).
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Tabela A.13: As linhas do programa PluginTokenizer, que são ver-
dadeiro positivos

Programa Classe Linha avisos mutantes
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 7 3 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 8 3 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 10 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 15 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 23 4 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 28 9 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 33 12 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 36 6 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 39 9 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 41 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 47 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 52 11 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 54 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 59 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 64 11 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 66 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 71 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 76 9 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 78 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 83 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 88 10 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 97 13 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 101 5 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 107 10 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 116 14 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 120 4 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 124 4 25
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 126 5 13
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 132 8 0
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 134 9 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 136 8 1
PluginTokenizer de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 138 8 1

Média 7,34375 1,28125

Figura A.12: Um gráfico das linhas do programa PluginTokenizer,
que possuem verdadeiro positivos

As linhas 15,17 e 19 possuem a maior taxa de suspeição, também maior quanti-
dade de avisos e a de ferramentas da amostra. A linha 64 com um aviso de criticidade 4 e
com taxa de suspeição 0,117 e a 68 com um aviso de nível 3 e taxa de 0,088, deste modo
uma linha de criticidade de nível inferior possui maior índice. 25% das linhas da amostra
possui no mínimo 3 ferramentas e a média de avisos é 2,74 e a de mutantes é 14,11.

O próximo passo foi realização de uma filtragem dos avisos, considerando
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Tabela A.14: As linhas do programa Triangulo, que possuem avi-
sos e mutantes

Programa Classe Linha nv1 nv2 nv3 nv4 nv5 Taxa de Suspeição avisos mutantes ferramentas
Triangulo paper.Triangulo 13 0 1 1 1 0 0,264 3 1 3
Triangulo paper.Triangulo 15 0 1 5 3 1 1 10 1 4
Triangulo paper.Triangulo 17 0 1 5 3 1 1 10 1 4
Triangulo paper.Triangulo 19 0 1 5 3 1 1 10 1 4
Triangulo paper.Triangulo 21 0 1 3 3 1 0,823 8 1 4
Triangulo paper.Triangulo 38 0 0 1 1 0 0,205 2 11 2
Triangulo paper.Triangulo 47 0 0 1 1 0 0,205 2 11 2
Triangulo paper.Triangulo 56 0 0 1 1 0 0,205 2 11 2
Triangulo paper.Triangulo 64 0 0 0 1 0 0,117 1 16 1
Triangulo paper.Triangulo 67 0 0 0 1 0 0,117 1 16 1
Triangulo paper.Triangulo 68 0 0 1 0 0 0,088 1 10 1
Triangulo paper.Triangulo 70 0 0 0 1 0 0,117 1 16 1
Triangulo paper.Triangulo 71 0 0 1 1 0 0,205 2 10 2
Triangulo paper.Triangulo 73 0 0 0 1 0 0,117 1 39 1
Triangulo paper.Triangulo 75 0 0 1 0 0 0,088 1 4 1
Triangulo paper.Triangulo 77 0 0 1 1 0 0,205 2 11 2
Triangulo paper.Triangulo 78 0 0 0 1 0 0,117 1 75 1
Triangulo paper.Triangulo 80 0 0 1 0 0 0,12654 1 4 1
Triangulo paper.Triangulo 83 0 0 1 0 0 0,088 1 4 1
Triangulo paper.Triangulo 86 0 0 2 2 0 0,411 4 11 4
Triangulo paper.Triangulo 88 0 0 1 0 0 0,088 1 4 1
Triangulo paper.Triangulo 90 0 0 0 1 0 0,117 1 37 1
Triangulo paper.Triangulo 92 0 0 1 0 0 0,088 1 4 1
Triangulo paper.Triangulo 94 0 0 1 1 0 0,205 2 37 2
Triangulo paper.Triangulo 96 0 0 1 0 0 0,088 1 4 1
Triangulo paper.Triangulo 98 0 0 1 2 0 0,323 3 37 3
Triangulo paper.Triangulo 100 0 0 1 0 0 0,088 1 4 1

Média 2,740741 14,11111 1,925926

Figura A.13: Um gráfico das linhas do programa Triangulo, que
possuem avisos e mutantes

linhas com no mínimo 3 ferramentas como verdadeiro positivos, a partir desse momento
considerando linhas com 0 mutantes (vide Figura A.14). A amostra é composta de 17
linhas sendo 10 delas sem mutantes, quase 60% da amostra. A linha 98 com 3 avisos, o
menor número da amostra, possui 37 mutantes. As linhas 35, 44 e 53 com 11 avisos, o
maior número da amostra, possuem 0 mutantes. A média de avisos é 7 e a de mutantes é
3,11, a primeira é maior considerando apenas verdadeiro positivos.
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Programa Classe Linha avisos mutantes
Triangulo paper.Triangulo 10 6 0
Triangulo paper.Triangulo 13 3 1
Triangulo paper.Triangulo 15 10 1
Triangulo paper.Triangulo 17 10 1
Triangulo paper.Triangulo 19 10 1
Triangulo paper.Triangulo 21 8 1
Triangulo paper.Triangulo 23 4 0
Triangulo paper.Triangulo 25 4 0
Triangulo paper.Triangulo 27 4 0
Triangulo paper.Triangulo 29 4 0
Triangulo paper.Triangulo 31 7 0
Triangulo paper.Triangulo 35 11 0
Triangulo paper.Triangulo 44 11 0
Triangulo paper.Triangulo 53 11 0
Triangulo paper.Triangulo 62 9 0
Triangulo paper.Triangulo 86 4 11
Triangulo paper.Triangulo 98 3 37

Média 7 3,117647

Figura A.14: Um gráfico das linhas do programa Triangulo, que
possuem verdadeiro positivos

A.2.8 Análise de Resultados em Nível de Linha

A quantidade de avisos é superior a de mutantes na maioria dos programas, com
exceção de Ciudad, no qual existe 175 mutantes e 56 avisos. A média da quantidade
de avisos é 43 e a de mutantes 45,71, apesar dos mutantes não superarem os avisos em
número, quando é analisada a média, o resultado é diferente. Seguindo a premissa, que um
mutante indica a existência de um defeito real, então a análise estática identifica defeitos
não detectados pelo teste de mutação. A seguir, são listados exemplos da presença de
muitos avisos e poucos mutantes ou vice-versa nos programas analisados pelo panorama
quantitativo nas subseções anteriores.

O primeiro exemplo é o programa BubCorrecto, a linha 20 com 11 avisos emi-
tidos por 4 ferramentas (PMD, CheckStyle, JCSC e Hamurapi) (vide Tabela A.16), não
possui nenhum mutante. As avisos emitidos nessa linha estão relacionados a boas práticas
de programação e a verificação de estilos, tais como a presença de espaço em branco (veja
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Tabela A.15: A quantidade de linhas com avisos e A quantidade de
linhas com mutantes

Programa Quantidade de Linhas com Avisos Quantidade de Linhas com Mutantes
Bisect 27 16

BubCorrecto 33 13
Ciudad 56 175

Find 40 25
Fourballs 30 21

PluginTokenizer 72 30
Triangulo 43 40

Média 43 45,71428571

o código fonte logo abaixo). Entre operadores de mutação na ferramenta MuJava (MA;
OFFUTT; KWON, 2014; MA; OFFUTT; KWON, 2005), não existe nenhum com capa-
cidade de geração de defeitos com essa finalidade, portanto a ausência de mutantes nessa
linha não indica a presença de falso positivos e e sim complementaridade entre o domínio
de defeitos identificados pela análise dinâmica e a estática.

Código Fonte A.1: Um trecho do programa BubCorrecto

20 p u b l i c vo id add ( i n t v a l u e )
21 throws j a v a . l a n g . I l l e g a l A r g u m e n t E x c e p t i o n
22 {
23 i f ( v a l u e < 0) {
24 throw new j a v a . l a n g . I l l e g a l A r g u m e n t E x c e p t i o n ( ) ;
25 }
26 e l e m e n t s . add ( new j a v a . l a n g . I n t e g e r ( v a l u e ) ) ;
27 }

O segundo exemplo é o programa Triangulo, nas linhas 94 e 98 com 1 e 2
avisos (veja Tabela A.17, cada uma com 37 mutantes. Cada linha possui 14 mutantes de
AOIS, 4 AORB, 3 COI, 2 COR, 4 LOI e 10 ROR, que estão relacionados a alteração de
operadores relacionais e booleanos. Um único operador é responsável pela geração de
vários mutantes.

Código Fonte A.2: Um trecho do programa Trinagulo

86 i f ( t i p o > 3) {
87 t i p o = T r i a n g u l o . EQUILATERO ;
88 re turn t i p o ;
89 } e l s e {
90 i f ( t i p o == 1 && i + j > k ) {
91 t i p o = T r i a n g u l o . ISOSCELES ;
92 re turn t i p o ;
93 } e l s e {
94 i f ( t i p o == 2 && i + k > j ) {
95 t i p o = T r i a n g u l o . ISOSCELES ;
96 re turn t i p o ;
97 } e l s e {
98 i f ( t i p o == 3 && j + k > i ) {
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99 t i p o = T r i a n g u l o . ISOSCELES ;
100 re turn t i p o ;
101 } e l s e {
102 t i p o = T r i a n g u l o . NO_TRIANGULO;
103 re turn t i p o ;
104 }
105 }
106 }
107 }
108 }

,
Tabela A.16: Os avisos na linha 20 do programa BubCorrecto

Nome da Classe Linha Descrição
paper.BubCorrecto 20 Document all Interfaces and public methods. Use a Class header. Provide Javadoc
paper.BubCorrecto 20 ’)’ é precedido por espaço em branco.
paper.BubCorrecto 20 ’(’ é seguido de espaço em branco.
paper.BubCorrecto 20 Falta o comentário Javadoc.
paper.BubCorrecto 20 O método ’add’ não foi concebido para extensão - precisa de ser abstracto, final ou vazio.
paper.BubCorrecto 20 Parameter ’value’ is not assigned and could be declared final
paper.BubCorrecto 20 Parameter value should be final.
paper.BubCorrecto 20 public method declaration JavaDoc does not provide the required ’@param’ tag for all parameters
paper.BubCorrecto 20 public method declaration JavaDoc does not provide the required ’@throws’ tag
paper.BubCorrecto 20 public method doesn’t provide any JavaDoc

Tabela A.17: As linhas 94 e 98 do programa Triangulo com
poucos avisos e muitos mutantes

Nome da Classe Linha Descrição
paper.Triangulo 94 Avoid hardwired numeric literals
paper.Triangulo 98 3’ é um número mágico.
paper.Triangulo 98 Avoid hardwired numeric literals

O terceiro exemplo é PluginTokenizer, a linha 13 com 15 avisos (vide Ta-
bela A.18), não possui nenhum mutante. Muitos avisos relacionados a utilização de Ja-
vaDoc e a sugestão da keyword final em variáveis. No cabeçalho de métodos não existe
nenhum operador de mutação, que gera alterações de modificadores de visibilidade. Os
avisos nessa linha estão relacionados à declaração das variáveis, falta de JavaDoc e es-
paço.

Código Fonte A.3: Um trecho do programa PluginTokenizer

13 p r o t e c t e d i n t r e a d ( char [ ] cbuf , i n t o f f s e t , i n t maxChars )
14 throws j a v a . l a n g . E x c e p t i o n
15 {
16 i f ( _ s o u r c e != n u l l ) {
17 re turn _ s o u r c e . r e a d ( cbuf , o f f s e t , maxChars ) ;
18 } e l s e {
19 re turn −1;
20 }
21 }
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Tabela A.18: Os avisos da linha 13 do programa
PluginTokenizer

Nome do Programa Linha Descrição
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Parameter maxChars should be final.
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 O método ’read’ não foi concebido para extensão - precisa de ser abstracto, final ou vazio.
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 protected method doesn’t provide any JavaDoc
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 protected method declaration JavaDoc does not provide the required ’@throws’ tag
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 protected method declaration JavaDoc does not provide the required ’@param’ tag for all parameters
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Parameter ’maxChars’ is not assigned and could be declared final
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 protected method declaration JavaDoc does not provide the required ’@return’ tag
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Parameter ’cbuf’ is not assigned and could be declared final
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Parameter ’offset’ is not assigned and could be declared final
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Falta o comentário Javadoc.
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 (’ é seguido de espaço em branco.
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 )’ é precedido por espaço em branco.
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Parameter cbuf should be final.
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Parameter offset should be final.
de.susebox.jtopas.PluginTokenizer 13 Document all Interfaces and public methods. Use a Class header. Provide Javadoc

Os operadores de mutação não geram mutantes referentes a estilo de codificação,
a operadores de visibilidade, a ausência de JavaDoc e outras boas práticas de programa-
ção, devido a esse fato, a correlação entre mutantes e avisos é normalmente negativa ou
quase inexistente. A análise estática não é apropriada para identificação de problemas de-
correntes da execução incorreta ou saída inesperada de um comando, uma vez que neste
tipo de análise não é possível executar o programa.

A.2.9 Análise de Resultados em Nível de Método

Uma análise em nível de método também foi realizada. Couto et al. (2013)
realizaram um experimento avaliando a correlação entre defeitos de campos e os avisos
emitidos pela ferramenta FindBugs em sistemas do repositório Apache Foundation. A
seguintes questões de pesquisa foram definidas:

• Correspondência Estática: Existe correspondência entre a localização entre os
avisos e os elementos do programa alterados no objetivo de remover os defeitos
de campos?

• Correlação: Existe uma correspondência estatística entre os avisos e os defeitos de
campos?

Nos quadros sinópticos apresentado nas Tabelas A.19 e A.20 são expostas as
médias em nível de método de sete programas com mutantes utilizado no experimento.
A quantidade de avisos é analisada de duas formas: todos avisos de qualquer de nível de
prioridade e os de alta criticidade (níveis 4 e 5). A quantidade de todos avisos por método
variou entre 15,14 até 33,5; a média entre 1,91 até 2,53. Por outro lado, a quantidade de
avisos de criticidade alta varia entre 9,8 até 20; a média entre 1,13 até 1,77. A diferença
entre essas duas grandezas não é expressiva, logo o volume da média de avisos de níveis
4 e 5 são altos na amostra. Os avisos de alta criticidade, geralmente são defeitos que
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causam graves consequências quando não corrigidas, problemas de segurança etc. Essa
quantia elevada pode indicar uma baixa qualidade de software. A quantia de mutantes
oscila entre 7,5 e 84,8; a média entre 0,45 e 5,13. O programa com maior média de avisos
de criticidade alta por método, não possui a maior média de mutantes por método.

A média de avisos emitidos por método pelas ferramentas Hammurapi, Find-
bugs, JCSC, Checkstyle, Jlint, PMD, ESCJava são respectivamente: 1,28 até 5,66, 0 até
4, 2,14 até 6,5, 5,25 até 12,91, 0 até 1, 2,25 até 9,68 e 1,57 até 5. As ferramentas PMD e
Checkstyle são responsáveis pelas maiores médias de avisos, portanto também são aque-
las que mais emitem avisos. A ferramenta Findbugs lançou avisos apenas para o sistema
PluginTokenizer, que possui a maior média de avisos de criticidade alta por método e a
terceira menor média de mutantes por método. A média da complexidade ciclomática por
método variou de 1,57 até 5.

Tabela A.19: A média de avisos e mutantes em nível de método
Programa Avisos Avisos/Linhas Avisos de Criticidade Alta Avisos de Criticidade Alta/Linhas Mutantes Mutantes/Linha

Bisect 23 2,530193 12,33333 1,376812 33,33333 1,793478
BubCorrecto 15,14286 2,441667 9,857143 1,605037 13,28571 0,453714

Ciudad 27,26087 2,376421 18,30435 1,692652 12,56522 0,68133
Find 22 2,180682 16,5 1,423864 48,25 1,817045

Fourballs 33,5 2,351852 20 1,269841 110 5,132275
PluginTokenizer 16,0625 2,413591 11,6875 1,770685 7,5 0,711954

Triangulo 19,6 1,912057 12,2 1,131383 84,8 2,862234

Tabela A.20: A média de avisos por ferramenta em nível de método
e da complexidade ciclomática

Programa Hammurapi Findbugs JCSC CheckStyle Jlint PMD ESCJava Complexidade Ciclomática
Bisect 5,666667 0 4,333333 6 0 7,333333 0 2

BubCorrecto 1,285714 0 2,142857 7,285714 0,285714 3,428571 2 1,571429
Ciudad 2,521739 0 4 12,91304 0,34 9,608696 0 2,73913

Find 1,5 0 5,5 5,25 0 8 1,75 3,25
Fourballs 6 4 4,5 8,5 1 8,5 3 2,5

PluginTokenizer 2,125 0 3,6875 8 0 2,25 0 1,6875
Triangulo 3 0 6,4 5,8 0 4,4 0 5

Conforme Tabela A.21, a correlação de Spearman entre as variáveis mutantes
por método e avisos por método é -0,39, logo o relacionamento é fraco, enquanto uma
variável cresce, a outra decresce. Por outro lado, a convergência entre avisos de criticidade
alta por método e mutantes por método é positivo, mas próxima a 1 do que 0. Portanto,
a possibilidade de um aviso muito crítico ser um defeito no código é alta, uma vez que
consideramos um mutante como um defeito.

A correlação entre mutantes por método e as médias de avisos emitidos pelas
ferramentas Hammurapi, Findbugs, JCSC, CheckStyle, Jlint, PMD e ESCJava são respec-
tivamente: 0,71, 0,85, 0,54, -0,19, 0,64, 0,35 e 0,52. As ferramentas PMD e CheckSytle
possuem os menores coeficientes de correlação, também as maiores médias de avisos.
Portanto, a probabilidade de um aviso emitido por essas ferramentas realmente ser um
defeito é pequena. Por outro lado, a correlação entre avisos da Findbugs e Hammurapi é
próxima a 1, logo existe uma alta probabilidade de um aviso possuir uma relação de um
defeito presente no código. Na Tabela A.22, cada programa é avaliado de acordo com sete
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variáveis e calculando o maior valor, o menor valor, a média, o desvio padrão e a mediana
da amostra.

Regressando às questões estabelecidas por (COUTO et al., 2013), aplicando as
duas questões no contexto do experimento das sete ferramentas. Na análise da primeira
questão, a pesquisa realizada pelos autores utilizou unicamente a ferramenta FindBugs
e no nosso experimento sete ferramentas foram utilizadas. Aumentando a quantidade de
ferramentas, consequentemente aumenta o domínio de defeitos detectados. O aumento
do domínio diminui a % de falso negativos, pois um tipo de defeito não detectado pela
ferramenta X, mas a ferramenta Y é capaz de identifica-lo. Os métodos com média alta
de avisos de nível alto, logo com alta concentração de avisos de nível alto por linha são
os principais alvos de um revisor no desenvolvimento de um planejamento da revisão.
Portanto, a utilização de várias ferramentas é benéfica, apesar de mais custosa.

A segunda questão, identificou-se que o relacionamento entre avisos e mutantes
é negativo – considerando todos os níveis de prioridade de avisos emitidos pelas sete
ferramentas. Por outro lado, o coeficiente foi positivo e superior a 0.5, examinando apenas
avisos de níveis 4 e 5 de criticidade. No experimento do trabalho citado, o coeficiente de
correlação de alta criticidade foi inferior ao de todos avisos, porém em nosso experimento
o resultado foi o inverso. Os analisadores estáticos emitem muitos avisos, principalmente
de níveis baixos, por isso o relacionamento é fraco, o que não implica que os defeitos
detectados por essas ferramentas não devem ser corrigidos. Contudo, estatisticamente o
relacionamento entre os avisos de nível alto e os mutantes é positivo em nível de método.

Tabela A.21: Correlação entre as variáveis em nível de método
Correlação Avisos/Linhas Avisos de Criticidade Alta/Linhas Hammurapi Findbugs JCSC CheckStyle Jlint PMD ESCJava

Mutantes/Linha -0,31919 0,554453 0,715313 0,856918 0,504674 -0,19261 0,646702 0,355999 0,520654
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Tabela A.22: Estudo estatístico por programa em nível de método
Bisect Maior Menor Média Desvio Padrão Mediana
Avisos 50 8 23 23,43075 11

Avisos/Linhas 2,75 2,173913 2,530193 0,311348 2,666667
Avisos de Criticidade Alta 26 3 12,33333 12,09683 8

Avisos de Criticidade Alta/Linhas 2 1 1,376812 0,543623 1,130435
Mutantes 95 0 33,33333 53,46338 5

Mutantes/Linhas 4,130435 0 1,793478 2,118171 1,25
BubCorrecto Maior Menor Média Desvio Padrão Mediana

Avisos 26 7 15,14286 7,448234 19
Avisos/Linhas 3,8 1,75 2,441667 0,770687 2,25

Avisos de Criticidade Alta 15 5 9,857143 4,740906 11
Avisos de Criticidade Alta/Linhas 2,333333 1,25 1,605037 0,538414 1,5

Mutantes 62 0 13,28571 22,29136 4
Mutantes/Linhas 0,76 0,153846 0,453714 0,194155 0,4375

Ciudad Maior Menor Média Desvio Padrão Mediana
Avisos 126 5 27,26087 27,82448 17

Avisos/Linhas 3,5 1,25 2,376421 0,667073 2,37037
Avisos de Criticidade Alta 77 4 18,30435 16,93419 11

Avisos de Criticidade Alta/Linhas 2,75 0,857143 1,692652 0,576063 1,555556
Mutantes 2,52381 0 12,56522 17,73242 0

Mutantes/Linhas 1,833333 0 0,68133 0,797866 0
Find Maior Menor Média Desvio Padrão Mediana

Avisos 56 7 22 22,84732 12,5
Avisos/Linhas 3,5 1,272727 2,180682 0,957574 1,975

Avisos de Criticidade Alta 46 5 16,5 19,70618 7,5
Avisos de Criticidade Alta/Linhas 2 1,045455 1,423864 0,41066 1,325

Mutantes 179 0 48,25 87,23293 7
Mutantes/Linhas 4,068182 0 1,817045 1,71109 1,6

Fourballs Maior Menor Média Desvio Padrão Mediana
Avisos 46 21 33,5 17,67767 33,5

Avisos/Linhas 3 1,703704 2,351852 0,91662 2,351852
Avisos de Criticidade Alta 30 10 20 14,14214 20

Avisos de Criticidade Alta/Linhas 1,428571 1,111111 1,269841 0,224478 1,269841
Mutantes 200 20 110 127,2792 110

Mutantes/Linhas 46 2,857143 5,132275 3,217523 5,132275
PluginTokenizer Maior Menor Média Desvio Padrão Mediana

Avisos 37 6 16,0625 8,736656 17,5
Avisos/Linhas 4 1,5 2,413591 0,715881 2,447619

Avisos de Criticidade Alta 26 5 11,6875 6,063209 12
Avisos de Criticidade Alta/Linhas 2,8 1,25 1,770685 0,446032 1,805556

Mutantes 65 0 7,5 16,12452 2
Mutantes/Linhas 4,333333 0 0,711954 1,117967 0,333333

Triangulo Maior Menor Média Desvio Padrão Mediana
Avisos 42 8 19,6 12,99231 16

Avisos/Linhas 2,666667 0,893617 1,912057 0,638329 2
Avisos de Criticidade Alta 25 3 12,2 7,949843 11

Avisos de Criticidade Alta/Linhas 1,375 0,531915 1,131383 0,372381 1,375
Mutantes 373 0 84,8 161,2768 17

Mutantes/Linhas 7,93617 0 2,862234 2,981935 2,125
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