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1 Contexto 

Testes de regressão são testes aplicados a um software que sofreu uma mudança 

em parte do seu código.  O propósito do uso de tais testes é garantir que as partes 

modificadas do software se comportem como esperado e que as partes não modificadas 

não tenham sido afetadas pelas alterações. 

Uma alternativa bastante simples e direta para esta questão é re-executar todos os 

testes pertencentes à suíte de testes do software original. No entanto, esta é visivelmente 

uma opção de pouca eficiência, visto que possivelmente muitos dos testes rodados não 

podem expor uma falha na nova porção de código.   

A fim de reduzir o custo computacional envolvido no processo de execução de 

testes, existem técnicas de seleção de testes de regressão caracterizadas como “seguras”. 

Estas técnicas visam escolher o menor subconjunto de casos de teste da suíte original, 

onde cada elemento deste subconjunto pode acusar algum possível erro na versão 

modificada do software. 

Uma seleção eficiente e segura de testes de regressão é particularmente útil em 

ambientes onde os testes são executados numa freqüência alta ou em ocasiões onde 

existem numerosos casos de teste, ou mesmo quando o processamento destes casos de 

teste é excessivamente demorado. 

O objetivo deste trabalho é analisar o impacto do uso de técnicas automáticas de 

seleção de testes de regressão num software escrito em linguagens de paradigma 

orientado a objetos. De uma maneira mais geral, procurar-se-á investigar parâmetros que 

remetem à performance de execução da suíte de testes necessária para garantir a 

consistência do programa, tais como: Número de casos de teste selecionados, 

porcentagem de casos de teste da suíte original selecionados, redução no tempo de teste 

do software, número de versões de um mesmo programa testadas, entre outros.  

Em particular, será analisada uma ferramenta capaz de efetuar seleção automática 

de testes de regressão, denominada RTSTool, sendo o autor deste presente trabalho um 

dos autores do software a ser estudado. 
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2 Objetivos 

Este trabalho visa relatar o resultado de estudos empíricos do uso da ferramenta 

RTSTool em um software codificado em uma linguagem do paradigma orientado a 

objetos. 

Inicialmente será feito o levantamento e análise do custo associado à execução de 

testes num projeto onde não existe seleção de testes de regressão. Após isso, a 

ferramenta RTSTool será integrada ao software para realizar a seleção de testes. Então, 

um estudo empírico e comparativo será feito, visando elucidar quais parâmetros de teste 

foram afetados após a integração. 

Ao longo do projeto, será evidenciado que a melhora na seleção de testes de 

regressão permite a execução mais freqüente da suíte de testes, reduzindo 

significativamente o intervalo entre uma introdução de erro e depuração. 
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3 Cronograma 

A tabela a seguir estabelece um cronograma com o plano de realização do 

trabalho, contemplando os seus principais marcos e macro-atividades.  

 Agosto Setembro Outubro Novembro 

Pesquisa e definição do escopo                 
Pesquisa bibliográfica                 
Escolha do projeto OO                 
Estudo da execução de testes                 
Integração e uso da RTSTool                 
Estudo comparativo                 
Preparação do relatório                 
Preparação da apresentação                 
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