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STRESZCZENIE 

W pracy sprawdzono przydatność metod próbkowania mutantów (ang. mutant sampling) 

oraz mutacji selektywnych (ang. selective mutation) w generowaniu efektywnych podzbiorów 

mutantów zapewniających redukcję kosztu obliczeniowego związanego z testowaniem 

mutacyjnym. Omówiono podstawowe założenia i problemy związane z metodą mutacyjną, a 

także przebieg procesu testowania. Przedstawiono również narzędzia ułatwiające 

posługiwanie się metodą mutacyjną. Praca zawiera przegląd wcześniejszych publikacji 

wykorzystujących mutacje selektywne oraz próbkowanie mutantów. Opisane zostały również 

eksperymenty przeprowadzone w ramach pracy. Zaproponowanych zostało w nich 6 typów 

podzbiorów. Do oceny ich efektywności użyte zostały kryteria opierające się na badaniu 

wartości współczynnika „zabicia mutantów” (ang. mutation score) oraz spadku pokrycia kodu 

źródłowego. Każdy podzbiór sprawdzany był także pod kątem zdolności wykrywania błędów 

wprowadzonych do kodu źródłowego oraz zapewnianego poziomu redukcji kosztu 

obliczeniowego. Na potrzeby pracy stworzone zostały narzędzia Mutants Remover i Console 

Output Analyzer ułatwiające przeprowadzanie zaplanowanych eksperymentów. 

 
Słowa kluczowe: testowanie mutacyjne, redukcja kosztu obliczeniowego, próbkowanie 
mutantów, mutacje selektywne 

 
Mutation testing computational cost reduction  using mutants sampling  and 

selective mutation methods. 

In this thesis a computational cost reduction usefulness of mutant sampling and selective 

mutation methods is examined. The testing process, basic assumptions and problems 

associated with mutation testing are discussed. Tools which simplify using mutation testing 

are also presented. The thesis includes an overview of previous publications using selective 

mutation and mutant sampling methods. Description of the experiments carried out in this 

thesis is also included. Six types of subsets have been proposed. In order to evaluate their 

effectiveness, criteria checking mutation score and a decrease in coverage of the source code 

have been used. Each subset was also examined for ability to detect errors introduced into the 

source code and computational cost reduction. In order to facilitate carrying out of 

experiments, Mutants Remover and Console Output Analyzer tools  have been created. 

 

Keywords: mutation testing, computational cost reduction, mutant sampling, selective 
mutation 
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1. Wstęp 
Wraz z rozwojem oprogramowania coraz większą rolę pełni jego testowanie. Wpływa na 

to stale wzrastająca złożoność tworzonych systemów. Oprócz samego testowania 

oprogramowania niezbędne stało się również sprawdzanie jakości stosowanych testów. 

Początkowe kryteria ich oceny opierały się na badaniu pokrycia kodu źródłowego. Popularne 

było wówczas badanie pokrycia przepływu sterowania [1] oraz pokrycia przepływu danych 

[2]. Inna z metod określana jako testowanie mutacyjne [3] polegała na celowym 

wprowadzaniu do programu niewielkich błędów i sprawdzeniu czy stworzone przypadki 

testowe wykrywają je. Metoda ta, pomimo tego, że niejednokrotnie umożliwia uzyskanie 

rezultatów lepszych niż wspomniane kryteria pokrycia [44,45,46], nie jest jednak 

powszechnie stosowana ze względu na wysoki koszt obliczeniowy. 

Celem pracy jest sprawdzenie przydatności metod próbkowania mutantów (ang. mutant 

sampling) [12,13] oraz mutacji selektywnych (ang. selective mutation) [14] w tworzeniu 

podzbiorów mutantów zapewniających redukcję kosztu obliczeniowego związanego z 

testowaniem mutacyjnym. Zaproponowanych zostało 6 typów podzbiorów, których 

efektywność została oceniona za pomocą kryteriów opierających się na badaniu wartości 

współczynnika „zabicia mutantów” (ang. mutation score) oraz spadku pokrycia kodu 

źródłowego. Przedmiotem badań pracy są programy napisane w języku Java. Do ich 

testowania wykorzystana została wtyczka MuClipse [23] umożliwiająca posługiwanie się 

metodą mutacyjną, generator testów jednostkowych CodePro [30] oraz stworzone na 

potrzeby pracy pomocnicze narzędzia Mutants Remover i Console Output Analyzer. 

W 2 rozdziale pracy zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z testowaniem 

mutacyjnym. Na początek wyjaśniono czym jest mutant oraz co zakłada hipoteza 

kompetentnego programisty i efekt sprzężenia, a następnie opisano kolejne kroki procesu 

testowania. Szczególną uwagę zwrócono również na problemy związane ze stosowaniem 

metody mutacyjnej. Omówiony został problem identyfikacji mutantów równoważnych oraz 

sposoby redukcji kosztu obliczeniowego. W rozdziale 3 opisane zostały narzędzia 

wykorzystane w eksperymentach wykonanych w ramach pracy. Przedstawiona została tam 

wtyczka MuClipse [23], generatory testów jednostkowych JUnit [26,27,28,30] oraz narzędzia 

Mutants Remover i Console Output Analyzer ułatwiające przeprowadzenie zaplanowanych 

eksperymentów. Opisy i wyniki przeprowadzonych eksperymentów zostały przedstawione w 

4 rozdziale  pracy. W podrozdziale 4.1 opisane zostały wcześniejsze publikacje, w których 
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wykorzystano próbkowanie mutantów lub mutacje selektywne, natomiast w podrozdziale 4.2 

eksperymenty przeprowadzone w ramach tej pracy. W podrozdziałach 4.3 i 4.4 sprawdzono 

czy utworzone podzbiory spełniają przyjęte w pracy kryteria oceny ich efektywności. Jak już 

wcześniej wspomniano kryteria te opierały się na badaniu uzyskanego współczynnika 

„zabicia mutantów” oraz spadku pokrycia kodu źródłowego. W podrozdziale 4.5 

przeanalizowana została uzyskana redukcja kosztu obliczeniowego wyrażona jako spadek 

liczby przypadków testowych wykonanych w całym procesie testowania. Rzeczywista 

przydatność utworzonych podzbiorów mutantów w wykrywaniu błędów istniejących w 

kodzie źródłowym została natomiast opisana w podrozdziale 4.6. Rezultaty 

przeprowadzonych eksperymentów i wynikające z nich wnioski zostały podsumowane w 

podrozdziale 4.7. W ostatnim 5 rozdziale pracy przedstawione zostały dodatkowe uwagi 

końcowe. 
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2. Testowanie mutacyjne 
Testowanie to bardzo ważny i dość kosztowny etap procesu wytwarzania 

oprogramowania. Dąży się w nim do znalezienia jak największej liczby błędów istniejących 

w kodzie przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy. Testowanie mutacyjne jest jedną z 

metod używanych do oceny jakości stworzonego zestawu przypadków testowych. Metoda ta 

jest również przykładem techniki wstrzykiwania błędów (ang. fault injection). Do 

testowanego programu wprowadzane są celowe błędy, których wykrycie ma umożliwi ć 

wykrycie błędów istniejących już wcześniej [4]. W metodzie mutacyjnej zauważono, że 

typowe błędy popełniane w czasie pisania kodu źródłowego są prostymi pomyłkami i 

wynikają z nieuwagi twórcy. Przykładem takiego błędu może być użycie niewłaściwego 

operatora bądź wywołanie niewłaściwej metody lub funkcji. 

Mutant jest kopią oryginalnego kodu źródłowego, w której dokonano celowej zmiany 

(zmian) traktowanej jako błąd. Dokonanie zmiany pojedynczej skutkuje wystąpieniem 

mutacji 1-go rzędu. Przykład takiej mutacji został przedstawiony na listingu 2.2, gdzie 

zmutowany został kod z listingu 2.1. W przypadku, gdy wprowadzonych zmian będzie więcej 

mutacje osiągną odpowiednio wyższe rzędy (ang. n-order mutation) [5]. Na listingu 2.3 

zaprezentowany został przykład mutacji 2-go rzędu. 

if(x == 0)                 
   break;  
Listing 2.1. Oryginalny kod źródłowy 

 
if(x > 0)                 
   break;  
Listing 2.2. Przykład mutacji 1-go rzędu dla kodu z listingu 2.1. 

 
if(!(x > 0))                 
   break;  
Listing 2.3. Przykład mutacji 2-go rzędu dla kodu z listingu 2.1. 

Liczba potencjalnych błędów jakie mogą istnieć w kodzie źródłowym jest ogromna i 

zazwyczaj nie jest możliwe wygenerowanie mutantów reprezentujących je wszystkie. Z tego 

powodu metoda mutacyjna skupia się jedynie na niewielkim podzbiorze możliwych błędów, 

które są najbardziej zbliżone do oryginalnej wersji kodu źródłowego i mają umożliwi ć 

zasymulowanie także pozostałych błędów. Założenie to opiera się na dwóch hipotezach [6]: 

1. Hipotezie kompetentnego programisty (ang. the Competent Programmer Hypothesis - 

CPH), która stwierdza, że programiści jako osoby inteligentne i kompetentne tworzą 

poprawny bądź bardzo zbliżony do poprawnej wersji kod źródłowy. Ewentualne 
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błędy popełnione przez „kompetentnego programistę” mogą zostać łatwo usunięte 

poprzez dokonanie prostych zmian syntaktycznych w kodzie. 

2. Tzw. efekcie sprzężenia (ang. coupling effect), który zakłada, że jeśli zestaw 

przypadków testowych umożliwi wykrycie wszystkich błędów pojedynczych (mutacji 

I-do rzędu), to za jego pomocą wykryta zostanie również większość błędów 

złożonych (mutacji rzędów wyższych). Z tego powodu w procesie testowania można 

ograniczyć się jedynie do mutantów I-go rzędu. 

2.1. Proces testowania 
Proces testowania mutacyjnego zaczyna się od generowania mutantów. Mutanty 

tworzone są za pomocą operatorów mutujących (ang. mutation operators). Każdy operator 

modyfikuje kod oryginalny w charakterystyczny sposób. W przypadku języków obiektowych 

operatory możemy podzielić na dwie grupy ze względu na poziom ich działania [7,8]: 

operatory poziomu klasy (ang. class-level) i operatory poziomu metody (ang. method-level). 

Operator poziomu klasy wprowadzając zmiany w kodzie oryginalnym „posiada wiedzę” na 

temat całej klasy, którą modyfikuje. Operator tego typu „zna” więc na przykład listę metod i 

atrybutów oraz hierarchię dziedziczenia klasy. Wynik działania przykładowego operatora 

poziomu klasy został pokazany na listingu 2.5. – operator IOD (Inheritance: Overriding 

method Deletion) zmodyfikował kod oryginalny usuwając metodę push() nadpisaną w klasie 

potomnej, w wyniku czego używana jest wersja metody z klasy bazowej. 

class Stack extends List { 
   … … 
   void push( int a) {…}   
} 
Listing 2.4. Kod oryginalny klasy Stack 
 
class Stack extends List { 
   … … 
   //void push(int a) {…}   
}  
Listing 2.5. Mutant IOD klasy Stack 

Operator poziomu metody „nie posiada” wiedzy na temat całej klasy, modyfikuje kod w 

obrębie pojedynczej metody. Zmiany polegają na wstawianiu, usuwaniu, modyfikowaniu 

operatorów występujących w kodzie. Przykładem takiego operatora jest operator COD 

(Conditional Operator Deletion) usuwający z wyrażeń warunkowych symbol negacji, co 

pokazano na listingach 2.6. i 2.7. 
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if(!booleanState)    

   System.out.prinln( "Hello world!" ); 

Listing 2.6. Kod oryginalny 

if(booleanState)    

   System.out.prinln( "Hello world!" ); 

Listing 2.7. Mutant COD 

Drugim etapem procesu testowania mutacyjnego jest wykonanie utworzonych mutantów. 

Każdy mutant jest wykonywany dla takich samych danych wejściowych co program 

oryginalny [5,6]. Po wykonaniu mutant zostanie „zabity” (ang. killed), jeśli zostanie 

znaleziony taki zestaw danych wejściowych, dla którego uzyskany zostanie wynik inny od 

wyniku programu oryginalnego. Zapis formalny może zostać przedstawiony jako [5] : 

∃� ∈ � / ��	, �� ≠ ��, ��    (2.1) 

, gdzie:  

• P – testowany program, 

• f  - wynik działania mutanta lub kodu oryginalnego,  

• t  - przypadek testowy należący do zbioru T, 

• m – mutant. 

Jeżeli odpowiedni zestaw danych wejściowych nie zostanie znaleziony mutant pozostanie  

„żywy” [5]: 

∀� ∈ � ��	, �� = ��, ��      (2.2) 

Ważnym pojęciem jest mutant równoważny (ang. equivalent mutant). Mutant taki dla 

dowolnego zestawu danych wejściowych daje takie same wyniki działania jak program 

oryginalny, więc zgodnie z formułą 2.2 nie może zostać zabity. Mutanty równoważne i 

problem ich identyfikacji zostały opisane dokładniej w podrozdziale 2.2.1. 

Ostatni etap procesu testowania mutacyjnego to analiza wyników. Kryterium oceny 

jakości testów stosowanym w tej metodzie jest współczynnik „zabicia mutantów” (ang. 

mutation score). Obliczamy go jako stosunek liczby mutantów „zabitych” do liczby 

mutantów możliwych do „zabicia” [5]: 

	������� ������, �� = �
���    (2.3) 

, gdzie:  

• P – testowany program,  
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• T – zestaw testów,  
• K – liczba mutantów „zabitych”, 

• M – liczba wszystkich mutantów,  
• E – liczba mutantów równoważnych. 

Wymienione etapy procesu testowania zostały przedstawione na rysunku 2.1. 

NIETAKTAK

 
Rys. 2-1 Kolejne kroki procesu testowania mutacyjnego: generowanie mutantów, wykonanie 

zestawu testów, obliczenie współczynnika „zabicia mutantów” 
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2.2. Problemy metody mutacyjnej 
Metoda mutacyjna nie jest powszechnie stosowana nawet pomimo tego, że 

niejednokrotnie umożliwia uzyskanie rezultatów lepszych, niż tradycyjne kryteria oceny 

jakości zbioru testów opierające się na badaniu pokrycia przepływu danych lub sterowania 

[44,45,46]. Głównymi tego przyczynami są czasochłonność oraz narzut obliczeniowy 

związane z testowaniem mutacyjnym. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono 

podstawowe problemy związane z metodą mutacyjną. 

2.2.1. Mutanty równoważne 
Wynik uzyskany za pomocą mutanta równoważnego (ang. equivalent mutant) dla 

dowolnego zestawu danych wejściowych jest taki sam jak w przypadku oryginalnego kodu 

źródłowego. Nie jest możliwe zatem jego „zabicie”, co można formalnie zapisać jako [6] : 

∀� ∈ �, . � = μ. �     (2.4) 

, gdzie: 

• D – zbiór możliwych danych wejściowych, 

• x – zestaw użytych danych wejściowych, 

• P.x – wynik działania programu oryginalnego P dla danych wejściowych x,  

• μ. � – wynik działania mutanta μ dla danych wejściowych x. 

Przykład mutanta równoważnego został przedstawiony na listingu 2.9 [9]. Zastosowany 

tu operator mutujący abs (absolute value insertion) zastąpił zmienną x z drugiego wyrażenia 

warunkowego wywołaniem funkcji abs() dla tej zmiennej. Funkcja ta zwróci wartość 

bezwzględną zmiennej x, więc dla każdego x > 0 będzie to ta sama liczba. Dla dowolnych 

wartości x i y wynik działania kodu oryginalnego 2.8 i mutanta 2.9 będzie taki sam. 

if(x > 0) 
   if(y > x) 
      System.out.println( "Hello world!" );  
Listing 2.8. Oryginalny kod źródłowy [9] 

if(x > 0) 
   if(y > abs(x)) 
      System.out.println( "Hello world!" );  
Listing 2.9. Mutant równoważny kodowi z Listingu 2.8  [9] 

Offutt i Pan w artykule [9] zaproponowali metody pozwalające na zidentyfikowanie 

części mutantów równoważnych. Użyte zostały przez nich proste relacje logiczne. W 

przypadku listingów 2.8 i 2.9 relacją taką byłaby relacja: x > 0 ⇒ x = |x|. Kolejnym krokiem 
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jest wprowadzenie zbiorów ograniczeń i znalezienie sprzeczności dla tych ograniczeń, które 

nie są zależne od wartości argumentów. To właśnie znalezienie takiej sprzeczności warunkuje 

czy mutant może zostać uznany za równoważny [9]. Dla listingów 2.8 i 2.9 zbiory ograniczeń 

mogą zostać zapisane jako: y > x ∧ x > 0 oraz y > |x| ∧ x > 0. Następnie tworzony jest tzw. 

system ograniczeń koniecznych (ang. necessity constraint system), którym dla 

rozpatrywanego przykładu będzie: |x| ≠ x ∧ x > 0. Wprowadzenie ograniczeń ma zapewnić 

różne wyniki działania kodu oryginalnego oraz mutanta. Początkowa relacja zapewniała 

jednak, że x > 0 ⇒ x = |x|, więc dla każdej wartości argumentu x zachodzi sprzeczność:        

|x| ≠ x ∧ x = |x|. Mutant z listingu 2.9 jest zatem równoważny kodowi źródłowemu z listingu 

2.8 [9].  

Niestety dostępne obecnie narzędzia (np. Judy [19], Jumble [20], MuClipse [23]) nie 

umożliwiają automatycznego wykrywania mutantów równoważnych, wymagana jest 

samodzielna analiza kodu źródłowego i podjęcie na tej podstawie decyzji o równoważności. 

Należy jednak pamiętać, że w ogólnym przypadku jest to problem nierozstrzygalny [6].  

2.2.2. Wysoki koszt obliczeniowy 
Na początku podrozdziału 2.2 wspomniano, że z powodu dużego narzutu obliczeniowego 

metoda mutacyjna nie jest powszechnie używana w testowaniu oprogramowania. Przyczyną 

wysokich kosztów obliczeniowych tej metody jest potrzeba wielokrotnego wykonania 

zmodyfikowanych wersji kodu nazwanych mutantami. Każdy z mutantów musi zostać 

wykonany dla co najmniej jednego przypadku testowego i szuka się takiego zestawu danych 

wejściowych, który umożliwi jego „zabicie”, czyli uzyskanie wyniku działania różnego od 

oryginalnej wersji kodu. Dąży się zatem do usprawnienia procesu testowania poprzez 

redukcję powstałych kosztów obliczeniowych. Stosowane metody mogą zostać podzielone na 

kategorie, które koncentrują się na tym, aby testować [10]: 

• mniej (ang. do fewer),  

• szybciej (ang. do faster), 

• sprytniej (ang. do smarter).  

Metody należące do wymienionych kategorii zostały przedstawione w podrozdziałach 2.2.2.1, 

2.2.2.2 i 2.2.2.3. 
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2.2.2.1 Wykonujmy mniej 

Nie wszystkie mutanty użyte w procesie testowania są jednakowo przydatne, część z nich 

jest dość łatwo zabijana przez przypadki testowe. Dąży się do zredukowania liczby mutantów   

(ang. do fewer), ale przy jednoczesnym zachowaniu efektywności testów. Jeżeli zbiór 

mutantów i przypadków testowych biorących udział w procesie testowania oznaczymy 

kolejno jako M oraz T, to wyrażony formułą (2.3) współczynnik „zabicia mutantów” może 

zostać wyrażony jako MS_T�M� [11]. Problem ograniczenia liczby mutantów staje się 

wówczas równoważny problemowi znalezienia podzbioru mutantów M’ takiego, że MS_T�M� 
=~ MS_T�M’� [11]. Wykorzystane mogą zostać do tego metody takie jak:  

• próbkowanie mutantów (ang. mutant sampling) [12,13], 

• mutacje selektywne (ang. selective mutation) [14],  

• grupowanie mutantów (ang. mutant clustering) [15].  

Próbkowanie mutantów 

Metoda próbkowania mutantów (ang. mutant sampling) została po raz pierwszy 

zaproponowana przez Acree’a [12] oraz Budda [13] w roku 1980. Polega ona na losowym 

wyborze niewielkiego podzbioru mutantów. Początkowo generowane są wszystkie mutanty. 

Następnie do procesu testowania losowo wybierana jest tylko ich część, a pozostałe są 

pomijane [11]. 

Mutacje selektywne 

W roku 1991 Mathur zaproponował inny sposób redukcji liczby mutantów [14]. Metoda 

mutacji selektywnych (ang. selective mutation) ogranicza liczbę operatorów mutujących 

użytych w procesie testowania. Dąży się w niej do znalezienia takiego podzbioru operatorów, 

dla którego wygenerowane mutanty nie spowodują znacznego spadku efektywności 

ułożonych przypadków testowych [11]. 

Grupowanie mutantów 

Metoda grupowania (ang. mutant clustering) ogranicza liczbę mutantów poprzez 

zakwalifikowanie ich do pewnych zbiorów (klastrów) charakteryzujących się tym, że mutanty 

należące do tego samego klastra są „zabijane” przez podobne zestawy danych wejściowych. 

Następnie z każdego utworzonego zbioru jest wybierany jeden lub kilka mutantów, które 

zostaną wykorzystane w procesie testowania. Pozostałe mutanty są pomijane. W artykule [15] 

mutanty utworzone dla 5 programów napisanych w języku C były grupowane za pomocą 

algorytmu k-średnich (ang. k-means algorithm) [16] na podstawie odległości Hamminga 
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między nimi. Z powstałych zbiorów wybierany był tylko jeden mutant, co pozwoliło na 

zredukowanie ich liczby o średnio 85% i uzyskanie współczynnika „zabicia mutantów” 

mierzonego dla pełnego zbioru mutantów na poziomie 99%. 

W podrozdziale 4.1 przedstawione zostały publikacje na temat metod próbkowania 

mutantów i mutacji selektywnych, używanych w ramach tej pracy do redukowania liczby 

mutantów biorących udział w procesie testowania. 

2.2.2.2 Wykonujmy szybciej 

Ważną własnością testowania mutacyjnego jest fakt, że każdy mutant może być 

wykonywany niezależnie od pozostałych. Mutanty mogą być więc wykonywane 

jednocześnie, co pozwala na zredukowanie kosztu obliczeniowego na przykład poprzez 

wykorzystanie komputerów wieloprocesorowych lub wielordzeniowych (ang. do faster)  

[17,18]. 

Koszt obliczeniowy może zostać również zredukowany dzięki zastosowaniu 

przetwarzania rozproszonego. Stacjom zdalnym oprócz mutantów muszą zostać przekazane 

zestawy przypadków testowych. Informacja zwrotna powinna zawierać natomiast listę 

mutantów „zabitych” oraz informację o tym, który przypadek testowy „zabił” danego 

mutanta, co może być przydatne podczas usuwania przypadków nieefektywnych. Opisany 

schemat wymiany informacji został przedstawiony na rysunku 2-2. 

 

 Rys. 2-2 Zastosowanie przetwarzania rozproszonego do redukcji 
kosztów obliczeniowych w testowaniu mutacyjnym 
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2.2.2.3 Wykonujmy sprytniej 

Kolejną wadą testowania mutacyjnego jest to, że po dokonaniu  przez operator mutujący 

nawet drobnej modyfikacji kodu oryginalnego następuje kompilacja całego utworzonego 

mutanta. Proces ten musi zostać powtórzony wielokrotnie, co wprowadza dodatkowy narzut 

obliczeniowy. Poniżej przedstawiono dwa przykłady rozwiązań tego problemu. W 

podrozdziale opisana została również koncepcja mutacji słabych (ang. weak mutation). 

Zastosowanie meta-mutanta 

Twórcy narzędzia Judy [19] zauważyli, że jeżeli zmiany wprowadzane przez operatory 

mutujące dotyczą jednej z metod klasy to nieopłacalne jest wielokrotnie kompilowanie całej 

klasy. Na listingu 2.10. przedstawiono klasę A zawierającą dwie metody, z których mutowana 

jest tylko pierwsza z nich. Stworzony mutant klasy A jest zmodyfikowaną wersją metody 

isEven(), a nie całej klasy. Zmutowana metoda otrzymuje następnie nową nazwę i jest 

dodawana do klasy A - listing 2.11. Umożliwia to uniknięcie wielokrotnego przetwarzania 

powtarzającego się kodu – metoda isPositive() jest kompilowana tylko raz. 

public class A { 
   public boolean isEven( int nr){ 
      if(number % 2 == 0){ 
    return true; 
 } else  
    return false; 

   } 
 
   public boolean isPositive( int nr){ 
      if(number > 0){ 
    return true; 
 } else  
      return false; 

   } 
} 

Listing 2.10. Kod oryginalny klasy A, źródło 
[19] 
 
 
 
 
 
 
 
 

public class A {  
   public boolean isEven( int nr){  
      if(number % 2 == 0){  
    return true;  
 } else  
      return false;  

   }  
   public boolean isPositive( int nr){  
      if(number > 0){  
    return true;  
 } else  
      return false;  

   }  
   public boolean isEven_mut1( int nr){  
      if(number % 2 == 0 && false){  
    return true;  
 } else  
      return false;  

   }  
}  

Listing 2.11. Klasa A zawierająca mutanty 
metody isEven(), źródło [19]

Wyborem właściwej wersji zmodyfikwoanej metody zajmuje się generowany razem z 

mutantami meta-mutant. Meta-mutant utworzony dla klasy A został przedstawiony na listingu 

2.12. Mutant przeznaczony do wykonania jest tu wybierany na podstawie wartości atrybutu 

counter  wewnątrz instrukcji switch . 
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public privileged aspect ClassAAspect { 
   public static int counter = 0; 
   pointcut isEvenPointcut(ClassA thisObject, int number): 
      execution( boolean somePackage.A.isEven( int)) 

    &&!within(somePackage.ClassAAspect) 
&&target(thisObject) &&args(number);       

   boolean around(A thisObject, int number) : 

      isEvenPointcut(thisObject, number){ 
 switch(ClassAAspect.counter){ 

    case0: 
       return thisObject.isEven_mutation1(number); 

    case1: 
       return thisObject.isEven_mutation2(number); 
    default: 
       return thisObject.isEven(number); 

 } 
   } 
} 

Listing 2.12. Meta-mutant klasy A, źródło [19] 

Bezpośrednia modyfikacja kodu bajtowego 

Twórcy narzędzia Jumble [20] problem kompilacji całego wygenerowanego mutanta 

postanowili rozwiązać w inny sposób. Wykorzystana została przez nich biblioteka BCEL 

[21], dzięki czemu mutanty generowane są przez bezpośrednią modyfikację kodu bajtowego  

(ang. bytecode translation) i cały proces kompilacji może zostać pominięty. Pozwoliło to na 

kilkukrotny wzrost szybkości generowania mutantów [20]. Co więcej możliwe stało się 

testowanie kodu źródłowego pomimo jego braku – sam kod wynikowy jest wystarczający. 

Każdy mutant może zostać bowiem utworzony bezpośrednio z kodu bajtowego programu 

oryginalnego, a po przeprowadzeniu procesu testowania i na podstawie modyfikacji 

dokonanych w mutantach możliwe jest wskazanie błędnych lub niesprawdzonych fragmentów 

kodu źródłowego.   

Mutacje słabe 

Jeśli mutacja dotyczy jednej z metod klasy, to wynik działania mutanta i oryginalnej 

wersji kodu porównywany jest dopiero po wykonaniu całej metody. Podejście takie określane 

jest jako mutacja silna (ang. strong mutation). Rozwiązaniem opisywanego problemu są 

mutacje słabe (ang. weak mutation) [11].  Zakłada się w nich, że kod źródłowy jest złożony ze 

zbioru komponentów C = {c1, … ,cn} [11]. Każdy mutant tworzony jest przez modyfikację 

jednego z nich. Jeśli wynik wykonania zmienionego komponentu okaże się inny od wyniku 

komponentu oryginalnego, to mutant może zostać oznaczony jako „zabity” [11]. Nie musimy 

zatem czekać na rezultat działania całego mutanta i możemy poprzestać na porównaniu 

wyników zmodyfikowanego i oryginalnego komponentu. Jeżeli wyniki okażą się być różne to 
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mutant od razu może zostać oznaczony jako „zabity” bez potrzeby dalszego wykonywania 

zmutowanej metody. 

W pracy [22] Jeff Offutt jako komponent określił miejsce, w którym może zostać 

porównany stan mutanta i programu oryginalnego. Zdefiniowane zostały przez niego cztery 

typy komponentów: 

• EX-WEAK/1 (EXpression-WEAK/1) - stan porównywany jest po pierwszym 

wykonaniu najbardziej wewnętrznego wyrażenia, które zawiera mutanta, 

• ST-WEAK/1 (STatement-WEAK/1) - stan porównywany jest po pierwszym 

wykonaniu zmutowanego wyrażenia, 

• BB-WEAK/1 (Basic-Block-WEAK/1 execution) - stan porównywany jest po 

pierwszym wykonaniu bloku podstawowego (ang. basic block) zawierającego 

zmutowane wyrażenie. Blok podstawowy to maksymalna sekwencja instrukcji 

posiadająca pojedyncze wejście i wyjście. 

• BB-WEAK/N (Basic-Block-WEAK/N execution) - stan porównywany jest po każdym 

wykonaniu bloku podstawowego zawartego w pętli. Mutant zostanie „zabity”, jeśli 

stany okażą się różne lub gdy blok podstawowy zostanie wykonany inną liczbę razy 

niż w kodzie oryginalnym. 

Przykłady wymienionych typów komponentów zostały pokazane na rysunku 2-3 [22]. 

Przedstawiony na nim kod oryginalny X = (Z*Z)/A został zmodyfikowany przez operator 

mutujący AORB (Arithmetic Operator Replacement, Binary) zamieniający binarny operator 

arytmetyczny na inny operator takiego samego typu. Powstał w ten sposób mutant X = 

(Z+Z)/A. W wymienionych wyżej typach komponentów porównywane są [22]: 

• w komponencie EX-WEAK/1 wartości wyrażeń Z*Z i Z+Z, 

• w komponencie ST-WEAK/1 wartości zmiennej X po wykonaniu całego 

zmutowanego wyrażenia, 

• w komponencie BB-WEAK/1 stan programu po pierwszym wykonaniu bloku 

podstawowego zawierającego wyrażenie X = (Z*Z)/A, 

• w komponentach BB-WEAK/N stan programu po każdym wykonaniu bloku 

podstawowego. Oprócz porównania wartości zmiennej X sprawdzana jest również 

gałąź wybrana w wyrażeniu warunkowym Y/X > 0 (gałąź 1 lub 2). 
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Rys. 2-3 Przykład komponentów zdefiniowanych przez Jeffa Offutt’a, źródło [22] 

Y/X > 0  

1 2 

 

 

  

 

EX-WEAK/1 

kod oryginalny:  X = (Z*Z)/A      

 mutant:  X = (Z+Z)/A 

 

ST-WEAK/1 

BB-WEAK 
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3. Narzędzia 
W drugim rozdziale omówione zostało testowanie mutacyjne oraz związane z nim 

problemy. Poniżej przedstawiono narzędzia wspomagające stosowanie tej metody. W 

podrozdziale 3.1 opisano wtyczkę MuClipse [23] używaną w ramach tej pracy do testowania 

mutacyjnego. W kolejnym podrozdziale zaprezentowano wybrane narzędzia umożliwiające 

generowanie danych wejściowych niezbędnych w procesie testowania: JUnit Test Generator 

[26], JUnit test case Builder [27], JCrasher [28,29] oraz CodePro JUnit Test Case 

Generation [30]. Zarówno wtyczka MuClipse jak i wymienione generatory dostępne są jako 

otwarte oprogramowanie (ang. open source). W podrozdziałach 3.3 i 3.4 przedstawiono dwa 

niewielkie narzędzia stworzone na potrzeby tej pracy i ułatwiające przeprowadzenie 

zaplanowanych eksperymentów: Mutants Remover oraz Console Output Analyzer. 

3.1. MuClipse 
Wtyczka MuClipse [23] w swoim działaniu opiera się na narzędziu MuJava (Mutation 

System for Java) [24,25] umożliwiając korzystanie z niego w środowisku Eclipse. Oryginalny 

kod źródłowy modyfikowany jest za pomocą opisanych w podrozdziale 2.1 operatorów 

poziomu klasy (ang. class-level) i poziomu metody (ang. method-level), a następnie 

kompilowany. Wyniki działania kodu oryginalnego i mutantów uzyskane dla ułożonych 

przypadków testowych są porównywane. MuClipse zlicza liczbę „żywych” i „zabitych” 

mutantów i na tej podstawie oblicza współczynnik „zabicia mutantów” (ang. „mutation 

score”). Opisywane kroki procesu testowania zostały przedstawione na rysunku 3-1. 

 Rys. 3-1 Proces testowania mutacyjnego w Muclipse [23] 
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3.1.1. Wady i ograniczenia 
Podstawową wadą wtyczki MuClipse jest brak możliwości automatycznego wykrywania 

mutantów równoważnych. Niezbędna jest samodzielna analiza i porównywanie oryginalnego 

kodu źródłowego i kodu mutantów w celu znalezienia różnic pozwalających na uzyskanie 

różnych wyników ich działania. Konsekwencją niezidentyfikowania wszystkich mutantów 

równoważnych jest uzyskanie błędnego współczynnika „zabicia mutantów” różniącego się od 

wartości rzeczywistej obliczanej na podstawie formuły (2.3). Co więcej wtyczka nie daje 

również możliwości oznaczenia mutanta jako równoważnego i pominięcia go w czasie 

wykonywania przypadków testowych. 

Kolejnym ograniczeniem wtyczki MuClipse jest brak zgodności z testami jednostkowymi 

JUnit 4 - wspierana jest jedynie wersja 3. Staje się to kłopotliwe w przypadku, gdy 

spodziewamy się że testowany fragment kodu spowoduje zgłoszenie wyjątku. Nie możemy 

wówczas zastosować dostępnych w wersji 4 adnotacji: @Test(expected = 

spodziewany_wyj ątek) . Przedstawiony problem został rozwiązany poprzez 

zastosowanie konstrukcji przedstawionej na listingu 3.1. Wiedząc, jaki wyjątek zostanie 

zgłoszony przez testowany kod i znając jego opis zwracany przez metodę getMessage() , 

możemy zastosować asercję porównującą oczekiwany i zwracany opis wyjątku. Rozwiązanie 

takie nie jest niestety pozbawione wad. W sytuacji, gdy spodziewamy się poprawnego 

wykonania kodu, test jednostkowy zostanie oznaczony jako wykrywający błąd w skutek 

instrukcji z linii 3. Niezbędne jest zatem traktowanie testu takiego typu jako 

niewykrywającego żadnego błędu pomimo tego, że JUnit sygnalizuje inaczej. Konstrukcja z 

listingu 3.1 jest niezbędna, gdy wykazanie różnicy pomiędzy kodem oryginalnym, a 

mutantem opiera się na sprawdzeniu czy dla testowanego „zmutowanego” fragmentu kodu 

otrzymany zostanie rezultat inny niż dla kodu oryginalnego tj. „zmutowany” kod zgłosi 

wyjątek, gdy nie powinien lub nie zrobi tego chociaż robi to kod oryginalny. 

1) try { 
2)       kod powoduj ący zgłoszenie wyj ątku; 
3)       fail( "No exception expected" ); 
4) } catch(Exception e) { 
5)       assertEquals(e.getMessage(), "szczegółowy opis wyj ątku" ); 
6) } 

Listing 3.1. Konstrukcja pozwalająca rozwiązać problem braku możliwości zastosowania adnotacji 
@Test(expected = spodziewany_wyjątek) w JUnit 3 

Wadą wtyczki MuClipse najbardziej odczuwalną dla osoby testującej jest jej wolne 

działanie. W trakcie przeprowadzania eksperymentów czas wykonania zestawu przypadków 
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testowych dla niektórych zbiorów mutantów wynosił nawet blisko 10 minut np. dla pełnego 

zbioru mutantów klasy Board [39]. Przyczyną długiego czasu jest generowanie mutantów 

poprzez modyfikację kodu źródłowego, potrzeba ich kompilacji, a następnie wczytania 

każdego z nich pomimo niewielkich różnic pomiędzy poszczególnymi mutantami. Znacznie 

sprawniej działają opisywane wcześniej narzędzia Jumble [20] i Judy [19] stosujące 

bezpośrednią modyfikację kodu bajtowego lub wykorzystujące meta-mutanta.  

3.2. Generatory testów jednostkowych JUnit 
„Zabicie” dużej liczby mutantów często wymaga szerokiego i różnorodnego zakresu 

danych wejściowych. Proces tworzenia takiego zestawu przypadków testowych może zostać 

przyspieszony dzięki użyciu generatorów automatycznych. W podrozdziale tym 

przedstawiono wybrane narzędzia umożliwiające generowanie testów jednostkowych JUnit 

wykorzystywanych przez wtyczkę MuClipse. 

3.2.1. JUnit Test Generator 
Narzędzie JUnit Test Generator [26], którego główne okno zostało przedstawione na 

rysunku 3-2, umożliwia wygenerowanie szablonu zawierającego testy wszystkich metod i 

konstruktorów należących do testowanej klasy. Dodatkowo dla części utworzonych 

przypadków testowych generowanych jest kilka wartości danych wejściowych, co pokazano 

na rysunku 3-3. 

 

Rys. 3-2 Główne okno programu JUnit Test Generator 
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Rys. 3-3 Przypadki testowe wygenerowane dla klasy Recipe [37] za pomocą programu JUnit Test 
Generator 

Funkcje oferowane przez narzędzie JUnit Test Generator są dość ograniczone i niewiele 

wykraczają poza możliwości samego środowiska Eclipse, które również oferuje 

funkcjonalność tworzenia szablonu testów dla metod testowanej klasy. 

3.2.2. JUB - JUnit test case Builder 
Narzędzie JUB [27] zostało zrealizowane jako wtyczka środowiska Eclipse, dzięki czemu 

używa się go wygodniej w czasie procesu testowania. JUB generuje niewielką liczbę 

przypadków testowych – jeden przypadek dla każdej metody i konstruktora. Przypadki te są 

również mało zróżnicowane – typom liczbowym zawsze przypisywana jest wartość 0, 

logicznym false , referencyjnym null (rysunek 3-4). Po wygenerowaniu testu konieczne 

jest zastąpienie wartości null  wywołaniem odpowiedniego konstruktora oraz dodanie asercji 

sprawdzających poprawność wyników (rysunek 3-5). 



 

Rys. 3-4 Przypadki testowe wygenerowane 

Rys. 3-5 Przypadki testowe wygenerowane 

3.2.3. JCrasher
Wtyczka JCrasher [

przypadków testowych, któr

Przypadki testowe wygenerowane dla klasy CoffeeMaker [37] za pomoc
JUnit test case Builder 

 

Przypadki testowe wygenerowane dla klasy CoffeeMaker [37] za pomoc
dokonaniu  poprawek 

JCrasher 
[28,29] dla każdej metody testowanej klas

, którego liczebność jest zależna od liczby oraz typów 
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za pomocą wtyczki JUB – 

 

za pomocą wtyczki JUB po 

metody testowanej klasy generuje zbiór 

typów argumentów tej 
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metody. Każdy przypadek testowy stanowi inną kombinację argumentów wejściowych. 

Sposób wyboru kombinacji został przedstawiony na rysunku 3-6 [29]. Typom liczbowym 

przyporządkowywane są wartości -1, 0, 1, natomiast referencyjnym wartość null , a także 

wywołania konstruktorów i metod zwracających odpowiedni typ. Dla przykładu 

przedstawionego na rysunku 3-6 pierwszemu argumentowi funkcji f (A,int) 

przyporządkowane zostaną zatem: null , A(B) oraz B.m(int). Drugi argument przyjmie 

natomiast wartości ze zbioru{-1,0,1}. Jeżeli wśród elementów przypisanym argumentom 

ponownie pojawią się typy referencyjne lub liczbowe, to im również przyporządkowane 

zostaną nowe wartości np. dla A(B) będą to A(null ) i A(B() ). 

 

Rys. 3-6 Możliwe kombinacje parametrów wejściowych przypadku testowego generowanego przez 
JCrasher, źródło [29] 

Podobnie jak w przypadku JUB przypadki testowe wygenerowane za pomocą wtyczki 

JCrasher wymagają uzupełnienia ich asercjami sprawdzającymi poprawność otrzymanych 

wyników. 

3.2.4. CodePro JUnit Test Case Generation 
W porównaniu ze zbiorami testów generowanych przez narzędzia omówione w 

podrozdziałach 3.2.1-3.2.3 wtyczka CodePro [30] umożliwia tworzenie znacznie bardziej  

złożonych przypadków testowych. Dla każdej testowanej metody [30]: 

1. Generowana jest lista dopuszczalnych wartości każdego argumentu. 

Generator analizuje w jaki sposób argument jest używany wewnątrz metody i w ten 

sposób ustala jego dopuszczalną wartość. Na przykład jeśli argument typu int  

występuje wewnątrz instrukcji switch , to do listy dopuszczalnych wartości 

dodawana jest każda jego wartość pojawiająca się przy słowie kluczowym case . W 

przypadku, gdy analiza metody nie przynosi rezultatu, a argument jest prymitywem 
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bądź Stringiem , przypisywane są mu wartości z listy wartości domyślnych. 

Typom referencyjnym generator przypisuje wywołania konstruktorów oraz metod 

statycznych zwracających odpowiedni typ, generując ewentualnie wartości ich 

argumentów. 

2. Określane są kombinacje, które zostaną użyte w przypadkach testowych. 

Liczba wszystkich możliwych kombinacji może okazać się zbyt wysoka i prowadzić 

do wygenerowania nadmiarowej liczby przypadków testowych. 

3. Dla każdej kombinacji argumentów obliczany jest oczekiwany wynik wywoływanej 

metody. 

4. Określany jest sposób sprawdzania poprawności wyniku. 

W przypadku, gdy metoda zwraca określony typ, poprawność wyniku może zostać 

zweryfikowana bezpośrednio lub przez wywołanie metod sprawdzających stan 

obiektu. Testowana metoda może również spowodować „rzucenie wyjątku”, w takiej 

sytuacji przypadek testowy ma zadanie zweryfikować czy spodziewany wyjątek 

został zgłoszony. 

5. Dla każdej kombinacji argumentów generowany jest jeden przypadek testowy. 

CodePro umożliwia również tworzenie oraz edytowanie przypadków testowych poprzez 

interfejs graficzny, co zostało przedstawione na rysunku 3-6. Dla wygenerowanego zestawu 

testów dostępna jest także opcja pomiaru stopnia pokrycia kodu testowanej klasy – rysunek 

3-7. 

 

 

Rys. 3-6 Edycja przypadków testowych poprzez interfejs graficzny – CodePro 
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Rys. 3-7 Pokrycie kodu klasy przez zestaw przypadków testowych – CodePro 

Ze względu na jakość wygenerowanych przypadków testowych oraz dostępność innych 

przydatnych funkcji wtyczka CodePro została wykorzystana w eksperymentach 

wykonywanych w ramach tej pracy. 

3.3. Mutants Remover 
Narzędzie Mutants Remover zostało stworzone przez autora na potrzeby pracy. 

Umożliwia ono wczytanie struktury katalogów (tabela 3-1) tworzonych przez wtyczkę 

MuClipse w czasie generowania mutantów i zredukowanie ich liczby. Przedstawione na 

rysunku 3-8 główne okno programu posiada kolejno od lewej: panele zawierające listy 

wyboru operatorów poziomu klasy i metody, checkboxy umożliwiające szybki wybór 

wszystkich operatorów z list, panel wyboru odsetka mutantów przeznaczonych do usunięcia, 

przyciski określające tryb ograniczania wybranego zbioru mutantów. 

 
Rys. 3-8 Główne okno programu Mutants Remover 
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/edu.ncsu.csc326.coffeemaker.Recipe Folder główny 

  /original Folder zawieraj ący oryginalny kod źródłowy 

    /Recipe.java Oryginalny kod źródłowy 

    /Recipe.class Skompilowana wersja kodu oryginal nego 

  /class-mutants Folder zawieraj ący mutanty poziomu klasy 

    /IOD_1 Mutant poziomu klasy 

      /Recipe.java Zmodyfikowany kod źródłowy 

      /Recipe.class Skompilowana wersja kodu zmodyf ikowanego 

    /JSI_1 Mutant poziomu klasy 

      /Recipe.java Zmodyfikowany kod źródłowy 

      /Recipe.class Skompilowana wersja kodu zmodyf ikowanego 

    : Pozostałe mutanty poziomu klasy 

  /traditional-mutants Folder zawieraj ący mutanty poziomu metody 

    /int_getAmtChocolate() Folder zawieraj ący mutanty getAmtChocolate() 

      /AOIS_1  Mutant poziomu metody 

        /Recipe.java Zmodyfikowany kod źródłowy 

        /Recipe.class Skompilowana wersja kodu zmod yfikowanego 

      : Pozostałe mutanty metody getAmtChocolate() 

    /int_getAmtCoffee() Folder zawieraj ący mutanty getAmtCoffee() 

    :  Foldery zawieraj ące mutanty kolejnych metod 

Tabela 3-1 Struktura katalogów tworzona przez wtyczkę MuClipse w czasie generowania mutantów – na 
przykładzie klasy Recipe [37] 

Za pomocą Mutants Removera możemy utworzyć większość podzbiorów mutantów 

badanych w ramach pracy i opisanych dokładniej w podrozdziale 4.2. Jedynie w przypadku 

podzbiorów OMIT wymagana jest samodzielna analiza typu zmiany dokonanej w mutancie i 

podjęcie na tej podstawie decyzji czy mutant powinien zostać pominięty (tabela 4-2). Poniżej 

przedstawiono schemat postępowania prowadzący do wygenerowania konkretnych typów 

podzbiorów. W każdym przypadku opisane czynności powinny być poprzedzone wyborem 

głównego folderu zawierającego wygenerowane mutanty: File -> Open. 

Podzbiory SAMP: 

1. Wybieramy jaka część mutantów powinna zostać usunięta – panel „percent”. 

2. Klikamy przycisk „delete sampling”. 

Podzbiory OP: 

1. Z panelów „class-level” i „method-level” wybieramy operatory mutujące, których 
mutanty mają zostać usunięte. 

2. Wybieramy jaka część mutantów powinna zostać usunięta – panel „percent”. 

3. Klikamy przycisk „delete for operator”. 

Podzbiory METHOD: 
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1. Wybieramy jaka część mutantów każdego operatora poziomu metody powinna zostać 
usunięta dla każdej z metod klasy – panel „percent”. 

2. Klikamy przycisk „delete for method”. 

3. Z panelu „class-level” wybieramy operatory mutujące poziomu klasy, których 
mutanty mają zostać usunięte (panel „percent” pozostawiamy bez zmian). 

4. Klikamy przycisk „delete for operator”. 

Podzbiory SM: 

1. Z panelów „class-level” i „method-level” wybieramy operatory mutujące, których 
mutanty mają zostać usunięte. 

2. W panelu „percent” zaznaczamy opcję „100”. 

3. Klikamy przycisk „delete for operator”. 

Podzbiory NCL: 

1. Zaznaczamy checkbox „all class-level”. 

2. W panelu „percent” zaznaczamy opcję „100”. 

3. Klikamy przycisk „delete for operator”. 

Po pomyślnym ograniczeniu początkowego zbioru mutantów wyświetlane jest okno 

przedstawione na rysunku 3-9 informujące o powodzeniu operacji. 

 

Rys. 3-9 Okno informujące o powodzeniu operacji ograniczania początkowego zbioru mutantów 

3.4. Console Output Analyzer 
Informacje o przebiegu procesu testowania wypisywane są przez wtyczkę MuClipse w 

oknie konsoli środowiska Eclipse. Znaleźć możemy tam między innymi porównanie 

rezultatów uzyskanych przez mutanty i oryginalny kodu źródłowy. Ważna jest również 

informacja o mutantach zabijanych przez poszczególne przypadki testowe. Wszystkie te 

informacje nie są jednak prezentowane w jednym miejscu. Uzyskanie potrzebnej nam wiedzy 

wymaga samodzielnej analizy tekstu wypisywanego na konsoli, co może być kłopotliwe, gdy 

utworzona została znaczna liczba mutantów i przypadków testowych. Zadaniem narzędzia 

Console Output Analyzer, stworzonym przez autora na potrzeby pracy, jest automatyczne 



 

przeanalizowanie tekstu konsoli i uzyskanie informacji przydatnych 

eksperymentach: 

• wskazanie przypadków testowych
wygenerowanych mutantów, 

• obliczenie całkowit
procesu testowania.

Informacją wejściową niezb

zawierający tekst wypisany na konsoli w trakcie procesu testowania.

utworzenia takiego pliku jest przekierowanie konsoli bezpo

Możemy dokonać tego wybieraj

następnie po zaznaczeniu opcji 

zawartość konsoli ma zostać

zostały przedstawione na rysunku 3

Rys. 3-10 Przekierowanie standardowego 

przeanalizowanie tekstu konsoli i uzyskanie informacji przydatnych 

wskazanie przypadków testowych, które testy nie umożliwiły „zabicia” 
wygenerowanych mutantów,  

całkowitej liczby wykonań przypadków testowych w 
testowania. 

ś ą niezbędną dla Console Output Analyzer jest plik 

tekst wypisany na konsoli w trakcie procesu testowania. Najprostszym sposobem 

utworzenia takiego pliku jest przekierowanie konsoli bezpośrednio do wskazanego pliku.

ć tego wybierając w opcjach Run Configurations 

pnie po zaznaczeniu opcji File wskazując plik (przycisk File System

 konsoli ma zostać przekserowana. Zakładka Common oraz 

zostały przedstawione na rysunku 3-10. 

Przekierowanie standardowego wyjścia (konsoli) do pliku tekstowego w Eclipse
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przeanalizowanie tekstu konsoli i uzyskanie informacji przydatnych w zaplanowanych 

żliwiły „zabicia” żadnego z 

 przypadków testowych w trakcie całego 

plik o rozszerzeniu .txt 

Najprostszym sposobem 

średnio do wskazanego pliku. 

 zakładkę Common, a 

File System), do którego 

oraz wymienione elementy 

 

cia (konsoli) do pliku tekstowego w Eclipse 



 

Wskazanie pliku niezawieraj

procesu testowania skutkuje wy

wskazanego pliku, co zostało przedstawione 

Rys. 3-11  Okno informuj ą

Główne okno programu

tekstowego zostało przedstawione na rysunku 3

prezentowana jest lista nieefektywnych przypadków testowych, które nie powoduj

żadnego z mutantów i powinny zosta

informacja o całkowitej licznie wykona

testowania. Wiedza na ten temat jest przydatna przy porównywaniu redukcji kosztu 

obliczeniowego uzyskiwanego za pomoc

informacji na ten temat znaleźć

Rys. 3-12  Okno programu 
przypadkach testowych 

Wskazanie pliku niezawierającego generowanych przez MuClipse informacji o przebiegu 

procesu testowania skutkuje wyświetleniem okna z informacją o bł

, co zostało przedstawione na rysunku 3-11. 

Okno informuj ące o wskazaniu pliku niezawierającego informacji o przebiegu procesu 
testowania 

Główne okno programu zawierające informacje uzyskane w wyniku analizy pliku 

zostało przedstawione na rysunku 3-12. Poniżej napisu „

prezentowana jest lista nieefektywnych przypadków testowych, które nie powoduj

adnego z mutantów i powinny zostać usunięte ze zbioru testów.

informacja o całkowitej licznie wykonań przypadków testowych w trakcie całego procesu 

Wiedza na ten temat jest przydatna przy porównywaniu redukcji kosztu 

obliczeniowego uzyskiwanego za pomocą wygenerowanych podzbiorów mutantów.

informacji na ten temat znaleźć można w podrozdziale 4.5. 

 

Okno programu Console Output Analyzer zawierające informacje o nieefektywnych 
przypadkach testowych oraz całkowitej liczbie wykonań testów
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informacji o przebiegu 

o błędnej zawartości 

 

cego informacji o przebiegu procesu 

informacje uzyskane w wyniku analizy pliku 

j napisu „Ineffective tets:” 

prezentowana jest lista nieefektywnych przypadków testowych, które nie powodują „zabicia” 

ze zbioru testów. Niżej znajduje się 

testowych w trakcie całego procesu 

Wiedza na ten temat jest przydatna przy porównywaniu redukcji kosztu 

 wygenerowanych podzbiorów mutantów. Więcej 

 

informacje o nieefektywnych 
testów 



32 

 

4. Redukcja kosztów obliczeniowych  testowania 
mutacyjnego 
Poniżej przedstawiono eksperymenty mające na celu zredukowanie kosztów 

obliczeniowych testowania mutacyjnego przy użyciu metody próbkowania mutantów oraz 

mutacji selektywnych. W podrozdziale 4.1 przedstawiono dotychczasowe publikacje, w 

których wykorzystano wymienione metody. Eksperymenty przeprowadzone w ramach pracy 

zostały opisane w podrozdziale 4.2, a otrzymane wyniki w podrozdziałach od 4-3 od 4-6. W 

podrozdziale 4.7 podsumowano przeprowadzone eksperymenty i wynikające z nich wnioski. 

4.1. Przegląd dotychczasowych publikacji 
Problem wysokiego kosztu obliczeniowego testowania mutacyjnego był tematem wielu 

prac. W pracy [31] Mathur i Wong zaproponowali ograniczenie liczby mutantów 

wykorzystywanych w procesie testowania. Autorzy zastosowali dwie strategie:  

I. Losowy wybór części (x%) wygenerowanych mutantów – kolejno 10, 15, 20, 25, 30, 

35 i 40%. 

II.  Wykorzystanie mutantów utworzonych za pomocą operatorów mutujących abs 

(absolute value insertion) i ror (relational operator replacement) i pominięcie 

pozostałych.  

W eksperymentach użyte zostały cztery programy napisane w języku Fortran oraz 

narzędzie Mothra [32] realizujące testowanie metodą mutacyjną. Dla pełnego zbioru 

mutantów oraz każdego z utworzonych podzbiorów wygenerowane zostały zbiory 

przypadków testowych umożliwiające „zabicie” wszystkich mutantów nierównoważnych. 

Następnie autorzy porównali koszt utworzenia tych zbiorów: 

01 − ś345678 97:;<8 =.  >4?>@AB:C 598 =@5;<7@3D ED>86>óA
ś345678 97:;<8 =.  >4?>@AB:C 598 =4ł64H@ ;<7@3D ED>86>óAI ∗ 100%  (4.1) 

Okazało się, że użycie w procesie testowania podzbioru zawierającego wyłącznie mutanty abs 

i ror pozwoliło na zredukowanie liczby przypadków testowych o 40%-58%. Zbliżone 

rezultaty uzyskano również w przypadku podzbiorów zawierających od 10 do 40% 

początkowej liczby mutantów. Liczba przypadków testowych została dla nich zredukowana o 

24%-63%. Mathur i Wong porównali również wyrażony formułą (4.1) koszt utworzenia 

zbiorów testów. W przypadku strategii I koszt ten został dla każdego testowanego programu 
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ograniczony o co najmniej 60%, natomiast dla strategii II o co najmniej 80%. Kolejnym 

badanym elementem zbiorów testów była wartość współczynnika „zabicia mutantów” 

mierzona względem pełnego zbioru mutantów. Średnie wartości współczynników dla 

podzbiorów zawierających 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40% początkowej liczby mutantów 

wyniosły odpowiednio 97,56%, 97,77%, 97,95% 98,68% 99,10% 99,26% i 99,39%. Dla 

podzbioru zawierającego wyłącznie mutanty abs i ror wartość średnia wyniosła natomiast 

97,18%. Użycie obydwu strategii pozwoliło zatem na znaczną redukcję liczby mutantów przy 

niewielkim spadku efektywności testów.  

Inne podejście do metody próbkowania mutantów zostało przedstawione przez 

Scholive’a, Beroulle’a oraz Robacha w artykule [33]. Oprócz losowego wyboru całego 

podzbioru mutantów autorzy zaproponowali również wybór części mutantów 

wygenerowanych przez każdy operator mutujący. Dla każdego z czterech testowanych 

programów powstały dwie podgrupy mutantów zawierające po 10% całego ich zbioru. 

Następnie porównana została przydatność obydwu podgrup. Okazało się, że w każdym 

przypadku współczynnik „zabicia mutantów” obliczany dla całego zbioru i drugiej z metod 

(wybór części mutantów każdego operatora) był o kilka procent wyższy, niż dla metody 

tradycyjnej wybierającej cały podzbiór w sposób losowy. 

Offutt, Rothermel i Zapf w pracy [34] zaproponowali ograniczenie liczby mutantów 

poprzez zastosowanie mutacji selektywnych pomijających niektóre operatory mutujące. W 

swoich eksperymentach autorzy użyli narzędzia Mothra oferującego 22 operatory. Zostały 

one podzielone na trzy kategorie w zależności od tego jakie elementy mogą modyfikować: ES 

(Expression/Statement) - zamiana operatorów lub modyfikacja całych wyrażeń, RS 

(Replacement/Statement) - zamiana operandów lub modyfikacja całych wyrażeń, RE 

(Replacement/Expression) - zamiana operandów lub operatorów. Przedmiotem testów pracy 

[34] było 10 programów napisanych w Fortranie zawierających od 10 do 48 instrukcji. Dla 

każdego z nich, przy użyciu wymienionych wcześniej grup operatorów wygenerowane 

zostały po 3 zbiory mutantów, w których zidentyfikowano również mutanty równoważne. 

Następnie autorzy wykorzystali narzędzie Godzilla [35] do utworzenia zbiorów przypadków 

testowych pozwalających na „zabicie” wszystkich mutantów nierównoważnych. Tak powstałe 

zbiory testów były uruchamiane dla pełnego zestawu mutantów, wygenerowanego przy 

pomocy wszystkich 22 operatorów. Celem było porównanie wartości uzyskanych 

współczynników „zabicia mutantów”. Wartości średnie okazały się być bardzo wysokie dla 

każdej z kategorii operatorów: ES 99,54%, RS 97,31%, RE 99,97%. Na podstawie analizy 



34 

 

tych wyników autorzy postanowili wyróżnić czwartą kategorię (E) operatorów mutujących, 

pomijającą operatory modyfikujące operandy lub całe wyrażenia. Pomimo tego, że zawierała 

ona jedynie 5 operatorów to wśród 10 testowanych programów najmniejsza wartość 

współczynnika „zabicia mutantów” wyniosła 98,67%,  a wartość średnia 99,51%. Offutt 

zwrócił również uwagę na zysk wynikający ze zmniejszenia liczby wygenerowanych 

mutantów. Zastosowanie mutacji selektywnych pozwoliło na ograniczenie liczby mutantów o 

średnio 44%. 

Korzystając z doświadczeń autorów wspomnianej wyżej pracy Mresa i Bottaci 

postanowili ograniczyć zbiór operatorów oferowanych przez narzędzie Mothra w inny sposób 

[36]. Dla każdego z operatorów wygenerowany został osobny zbiór mutantów, dla którego 

ułożone zostały zestawy przypadków testowych. Następnie każdemu z operatorów przypisane 

zostały dwie wartości. Pierwszą z nich był współczynnik „zabicia mutantów” operatora. 

Współczynnik ten sprawdzał jaka część pełnego zbioru mutantów zostanie „zabita” za 

pomocą przypadków testowych ułożonych dla zbioru mutantów konkretnego operatora. 

Drugą wartością przypisywaną każdemu operatorowi był tzw. współczynnik kosztu operatora. 

Obliczany był on na podstawie kosztu wygenerowania dla operatora zestawu przypadków 

testowych oraz kosztu zidentyfikowania jego mutantów równoważnych. Na podstawie 

wartości dwóch wymienionych współczynników autorzy wybrali zbiór eff (efficient 

operators) najbardziej efektywnych operatorów zawierający operatory: san (statement 

analysis), aor (arithmetic operator replacement), sdl (statement deletion), ror (relational 

operator replacement), uoi (unary operator insertion). Zbiór ten został następnie rozszerzony 

o operator abs (absolute value insertion), nowy zbiór został nazwany efa (efficient operators 

+ abs). Mresa i Bottaci w swoich eksperymentach postanowili wykorzystać również 

zdefiniowany w pracy [34] zbiór E pomijający operatory modyfikujące operandy lub całe 

wyrażenia. Zbiór ten został oznaczony przez nich jako exp (expression). Efektywność 

powstałych zbiorów okazałą się być wysoka. Średnie wartości współczynników „zabicia 

mutantów” dla zbiorów eff, efa i exp wyniosły kolejno 99,2%, 99,6% i 99,7%. Zbiorom 

przypisane zostały także wspomniane wcześniej współczynniki kosztu operatorów. 

Zdecydowanie najniższą wartość współczynnika kosztu wynoszącą 12,5% zanotowano dla 

zbioru eff. Wartość przypisana zbiorom efa i exp wynosiła natomiast około 55%. 

W swojej pracy [36] Mresa i Bottaci wyróżnili dwa podejścia do generowania zbioru 

przypadków testowych. Pierwsze z nich polega na tworzeniu sekwencji testów (ang. effective 

test sequence), w której każdy nowododawany przypadek testowy powoduje „zabicie” co 
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najmniej jednego z „żywych” jeszcze mutantów. Przypadki nie zwiększające wartości 

współczynnika „zabicia mutantów” są odrzucane. Drugie podejście jest znacznie bardziej 

wymagające. Polega ono na tworzeniu tzw. nienadmiarowych zbiorów testów (ang. non-

redundant test sets) posiadających tą właściwość, że mutant nierównoważny może zostać 

„zabity” tylko przez dokładnie jeden przypadek należący do tego zbioru. Wyniki otrzymane 

za pomocą obu metod okazały się być do siebie zbliżone i zdaniem autorów w 

eksperymentach tego typu nie ma potrzeby stosowania  nienadmiarowych zbiorów testów. 

4.2. Opis eksperymentów 
Do sprawdzenia przydatności metod próbkowania mutantów i mutacji selektywnych w 

redukcji kosztów obliczeniowych testowania mutacyjnego zostały użyte narzędzia 

przedstawione w rozdziale 3: wtyczki MuClipse [23] i CodePro [30] oraz stworzone na 

potrzeby pracy aplikacje Mutants Remover i Console Output Analyzer. Obie z wymienionych 

wtyczek działają w środowisku Eclipse, w którym przeprowadzane były eksperymenty. W 

ramach eksperymentów testom poddanych zostało osiem klas napisanych w języku Java. 

Wybrane klasy zawierają od 7 do 26 metod oraz od 59 do 176 linii kodu. Wygenerowanych 

zostało dla nich od 53 do 556 mutantów. Klasy zostały bliżej opisane w tabeli 4-1, gdzie 

oprócz liczby linii kodu, metod i wygenerowanych mutantów wskazano również projekt, do 

którego klasa należy oraz źródło pochodzenia kodu źródłowego. Źródłem dwóch z użytych 

projektów są gry napisane przez studentów informatyki [39,40], a pozostałe dostępne są jako 

wolne oprogramowanie pod odnośnikami wskazanymi w tabeli. Kod źródłowy wymienionych 

projektów znajduje się na dołączonej do pracy płycie CD. 

Klasa Projekt Źródło 
Liczba 
metod 

Liczba 
linii 
kodu 

Liczba 
mutantów/mutantów 

równoważnych 
Recipe CoffeeMaker [37] 14 84 138/15 
CoffeeMaker CoffeeMaker [37] 8 102 285/17 
Money CodePro JUnit Demo [38] 14 59 53/4 
MoneyBag CodePro JUnit Demo [38] 17 114 54/6 
Element MapMaker [40] 10 80 380/20 
Board NetworkShipBattle [39] 12 123 270/3 
Wall jet-tetris [41] 7 79 290/19 
Stack javasol [42] 26 176 556/30 

Tabela 4-1 Informacje na temat testowanych klas 
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Przedstawione w tabeli 4-1 klasy były początkowo testowane na laptopie Benq Joybook 

R55 z procesorem 1,60 Ghz, 2 GB pamięci RAM i systemem operacyjnym Microsoft 

Windows 7. Następnie dla klas, w przypadku których pojedynczy czas wykonania mutantów 

okazywał się być nieakceptowanie długi (kilkanaście minut), testy były przeprowadzane na 

znacznie szybszym komputerze stacjonarnym dysponującym czterordzeniowym procesorem 

AMD Athlon 4x 3 Ghz oraz 4 GB pamięci RAM. 

Dla każdej klasy będącej obiektem testów pierwszym etapem badania przydatności 

metod próbkowania mutantów i mutacji selektywnych było wygenerowanie pełnego zbioru 

mutantów, a następnie ułożenie zestawu przypadków testowych umożliwiających ich 

„zabicie”. Zbiorom mutantów nadano nazwy zawierające nazwę testowanej klasy oraz słowo 

„Mutants” np. RecipeMutants. Układanie zestawu testów zaczynało się od użycia generatora 

testów jednostkowych JUnit wchodzącego w skład wtyczki CodePro. Wygenerowane testy, 

które nie powodowały „zabicia” mutantów były identyfikowane za pomocą narzędzia 

Console Output Analyzer i usuwane. „Zabicie” pozostałych mutantów wymagało „ręcznego” 

tworzenia przypadków testowych. Bardzo uciążliwe okazało się być na tym etapie 

identyfikowanie mutantów równoważnych, wymagało ono wnikliwej analizy różnic 

występujących w kodzie źródłowym programu oryginalnego i wygenerowanych mutantów. 

Zgodnie z sugestiami Mresa i Bottaci’ego [36] tworząc zbiory testów zrezygnowano ze 

zbiorów nienadmiarowych (ang. non-redundant test sets) i ograniczono się do tworzenia 

sekwencji testów (ang. effective test sequence). Opisywany przebieg procesu testowania 

został przedstawiony na rysunku 4-1. 

Początkowy pełny zbiór mutantów był następnie redukowany za pomocą opisanych w 

podrozdziale 2.2.2.1 metod próbkowania mutantów i mutacji selektywnych. W pracy 

zaproponowanych zostało 6 typów podzbiorów: SAMP, OP, METHOD, SM, NCL oraz 

OMIT. Sposób ich tworzenia oraz zasady nadawania nazw zostały opisane w podrozdziałach 

4.2.1-4.2.6. Podobnie jak w przypadku pełnego zbioru mutantów dla każdego z podzbiorów 

ułożone zostały zestawy przypadków testowych pozwalające „zabić” wszystkie należące do 

niego mutanty. Pierwszym krokiem ponownie było użycie generatora testów CodePro i 

narzędzia Console Output Analyzer. Następnie wykorzystano testy ułożone już wcześniej dla 

pełnego zbioru mutantów. Pozwoliło to na uniknięcie dowolności w doborze wartości danych 

wejściowych powodujących „zabicie” tego samego mutanta w różnych zbiorach. Po 

zastosowaniu takiego rozwiązania dane wejściowe stają się jednakowe. 
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Rys. 4-1 Schemat prezentujący kolejne kroki tworzenia zbioru przypadków testowych dla pełnego 

zbioru mutantów 

Dla podzbiorów mutantów i powstałych dla nich zestawów testów sprawdzana była 

następnie ich przydatność względem pierwotnego pełnego zbioru mutantów. Wykorzystane 

zostały do tego dwa kryteria, dla których otrzymane wyniki zostały przedstawione w 

podrozdziałach 4.3 i 4.4. Pierwsze z kryteriów - kryterium I - sprawdzało wartość 

współczynnika „zabicia mutantów” mierzonego dla pełnego zbioru mutantów. Zgodnie z [34] 

przyjęto, że za efektywne uznaje się podzbiory, dla których uzyskano współczynnik „zabicia 

mutantów” na poziomie co najmniej 95%. Drugie kryterium - kryterium II - opierało się 

natomiast na badaniu pokrycia kodu źródłowego, a dokładniej pokrycia instrukcji. Za pomocą 

wtyczki CodePro pokrycie mierzone było najpierw dla zbioru testów ułożonych dla pełnego 

zestawu mutantów, a następnie sprawdzano o ile zmieni się ono dla zbiorów testów 

ułożonych dla poszczególnych podzbiorów. Maksymalny dopuszczalny spadek pokrycia kodu 
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został arbitralnie ustalony na 2%. Opisywany przebieg tworzenia i oceny efektywności zbioru 

przypadków testowych dla podzbioru mutantów został przedstawiony na rysunku 4-2. 

 

 

Każdy z podzbiorów oceniany był również pod kątem poziomu redukcji kosztu 

obliczeniowego jaki miał zapewniać. Sprawdzony został więc: 

• spadek liczebności zbioru,  

• zmiana liczby wymaganych przypadków testowych potrzebnych do uzyskania 
maksymalnego współczynnika „zabicia mutantów”, 

• spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych w całym procesie 
testowania. 

Ostatnim etapem sprawdzania jakości otrzymanych podzbiorów było badanie ich 

rzeczywistej przydatności w wykrywaniu błędów istniejących w kodzie źródłowym. Do 

testowanych klas wprowadzone zostały celowe błędy zaproponowane przez studentów i 

absolwentów kierunków informatycznych [43]. Każdy z błędów wprowadzany był 

pojedynczo i w rezultacie powstało wiele wersji niepoprawnych klas. Następnie dla każdej z 

Rys. 4-2 Schemat prezentujący kolejne kroki tworzenia i oceny efektywności podzbioru mutantów 
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  (4.2) 
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• prc – procent mutantów przeznaczony do usunięcia, 

• - część całkowita liczby. 

Usunięcie wszystkich mutantów dla danego operatora możliwe było jednak tylko w 

sytuacji, gdy wartość parametru prc wynosiła 100. Do ograniczenia liczby mutantów 

ponownie użyto narzędzia Mutants Remover, tym razem z opcją usuwania „delete for 

operator”. Proces usuwania ponownie powtórzono trzykrotnie, a powstałym zbiorom nazwy 

nadano analogicznie jak w przypadku podzbiorów SAMP, zastępując jedynie słowo SAMP 

słowem OP, np. zbiór  RecipeMutants_OP_60_2: 

• zawiera mutanty klasy Recipe , 

• powstał z ograniczenia pełnego zbioru mutantów poprzez pominięcie części 
mutantów generowanych przez każdy operator mutujący, 

• do usuwania mutantów zastosowano wartość parametru prc wynoszącą 60 (powstały 
zbiór może zawierać mniej niż 60% początkowego zestawu mutantów), 

• jest drugim z 3 zbiorów utworzonych dla tej wartości parametru prc. 

4.2.3. Podzbiory METHOD 
Autorzy artykułów opisanych w podrozdziale 4.1 w ramach eksperymentów zajmowali 

się testowaniem programów napisanych w językach strukturalnych. Przedmiotem badań tej 

pracy są natomiast programy stworzone w Javie, a więc w języku obiektowym. Trzeci ze  

sposobów redukcji liczby mutantów biorących udział w procesie testowania wykorzystuje 

właściwości języka obiektowego. Sposób ten polega na potraktowaniu każdej metody będącej 

częścią klasy jako pewnej odrębnej całości i pomijaniu mutantów wygenerowanych dla tej 

metody niezależnie od mutantów innych metod. Liczba mutantów redukowana jest podobnie 

jak w przypadku podzbiorów OP poprzez pominięcie od 40 do 90% mutantów generowanych 

przez każdy operator mutujący, z tą różnicą, że redukcja przeprowadzana jest dla każdej z 

metod klasy niezależnie. Taka strategia ograniczania zbioru mutantów nie pomija jednak 

żadnych mutantów poziomu klasy (ang. class-level), dlatego ich liczba musi zostać 

zredukowana w taki sam sposób jak dla zbiorów OP. Tak więc narzędzie Mutants Remover 

zostało tutaj użyte początkowo z opcją „delete for method”, a następnie po wybraniu tylko 

operatorów poziomu klasy z opcją „delete for operator”. Dokładna liczba mutantów 

przeznaczonych do usunięcia ponownie ustalana była na podstawie formuły (4.2), a po 

trzykrotnym powtórzeniu całego procesu powstałe zbiory nazwano używając tym razem 

słowa METHOD, np. zbiór RecipeMutants_METHOD_60_2: 

• zawiera mutanty klasy Recipe ,  
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• powstał z ograniczenia pełnego zbioru mutantów poprzez pominięcie części 
mutantów generowanych przez każdy operator mutujący niezależnie dla każdej z 
metod testowanej klasy, 

• do usuwania mutantów zastosowano wartość parametru prc wynoszącą 60 (powstały 
zbiór może zawierać mniej niż 60% początkowego zestawu mutantów), 

• jest drugim z 3 zbiorów utworzonych dla tej wartości parametru prc. 

4.2.4. Podzbiory SM 
Kolejna ze strategii redukcji kosztu obliczeniowego wykorzystuje mutacje selektywne  

(ang. selective mutation). Metoda ta polega na ograniczeniu liczby mutantów poprzez 

zmniejszenie liczby operatorów mutujących użytych do ich generowania. Dla każdej z ośmiu 

testowanych klas zidentyfikowane zostały operatory generujące największą liczbę mutantów. 

Następnie utworzono zbiory pozbawione mutantów wygenerowanych przez te operatory w 

ten sposób, że każdy zbiór pomijał pojedynczy operator. Jeżeli rezultaty uzyskane przez taki 

zbiór spełniały jednocześnie kryteria I i II, to w zbiorze tym starano się pomijać kolejne 

operatory dodatkowo redukując jego liczebność. Nazwa tworzonego zbioru zawierała tym 

razem słowo SM (selective mutation) oraz nazwę operatora(ów), który został pominięty, np. 

zbiór RecipeMutants_SM_ROR_LOI: 

• zawiera mutanty klasy Recipe ,  

• powstał z ograniczenia pełnego zbioru mutantów dzięki zastosowaniu mutacji 
selektywnych, 

• pomija mutanty utworzone za pomocą operatorów ROR (relational operator 
replacement) i LOI (logical operator insertion). 

4.2.5. Podzbiory NCL 
W eksperymentach postanowiono sprawdzić również przydatność operatorów poziomu 

klasy (ang. class-level). W tym celu utworzono zbiory pozbawione mutantów 

wygenerowanych za pomocą tych operatorów i nadano im nazwy zawierające słowo NCL (no 

class-level), np. zbiór RecipeMutants_NCL: 

• zawiera mutanty klasy Recipe ,  

• pominięto w nim mutanty uzyskiwane za pomocą operatorów poziomu klasy (class-
level). 
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4.2.6. Podzbiory OMIT 
Na podstawie rezultatów eksperymentów oraz nabytej w trakcie ich przeprowadzania 

wiedzy zaproponowana została kolejna metoda tworzenia podzbioru mutantów. Metoda ta 

opierała się na pomijaniu tylko pewnych typów mutantów wygenerowanych przez część 

operatorów. Pomijane były mutanty dość łatwo „zabijane” przez przypadki testowe (np. 

mutanty operatora LOI - Logical Operator Insertion) oraz mutanty reprezentujące błędy, 

których popełnienie wydało się być najmniej prawdopodobne (np. zamiana operatora 

warunkowego „&&” na „^” przez operator mutujący COR - Conditional Operator 

Replacement). Zasady według których mutanty były pomijane zostały przedstawione w 

tabelach 4-2 a) i b). W przypadku operatora AOIS (Arithmetic Operator Insertion, Short-cut) 

wyróżniono dwa podejścia do pomijania jego mutantów, co w rezultacie doprowadziło do 

powstawania dwóch typów zbiorów. 

Operator 
mutujący 

Mutowany element 
kodu źródłowego 

Możliwe sposoby mutacji 
elementu 

Pomijane typy 
mutantów 

AORB 

operator + zamiana na -, *, /, % *, /, % 
operator - zamiana na +, *, /, % *, /, % 
operator * zamiana na +, -, /, % -, % 
operator / zamiana na +, -, *, % +, - 
operator % zamiana na +, -, *, / +, -, *, / 

ROR 

operator > zamiana na >=, <, <=, ==, != <=, ==, != 
operator >= zamiana na >, <, <=, ==, != <, ==, != 
operator < zamiana na >, >=, <=, ==, != >=, ==, != 

operator <= zamiana na >, >=, <, ==, != >, ==, != 
operator == zamiana na >, >=, <, <=, != >, >=, <, <= 
operator != zamiana na >, >=, <, <=, == >, >=, <, <= 

LOI zmienna liczbowa wstawienie operatora ~ wszystkie mutanty 

ASRS 

operator += zamiana na -=, *=, /=, %= *=, /=, %= 
operator -= zamiana na +=, *=, /=, %= *=, /=, %= 
operator *= zamiana na +=, -=, /=, %= +=, -=, %= 
operator /= zamiana na +=, -=, *=, %= +=, -= 

operator %= zamiana na +=, -=, *=, /= +=, -=, *=, /= 

COR 
operator && zamiana na ||, ^ ^ 

operator || zamiana na &&, ^ ^ 
operator ^ zamiana na &&, || ||, && 

AORS 

operator op++ zamiana na op-- wszystkie mutanty 
operator op-- zamiana na op++ wszystkie mutanty 
operator ++op zamiana na --op wszystkie mutanty 
operator --op zamiana na ++op wszystkie mutanty 

Tabela 4-2 a) Typy mutantów pomijane dla wybranych operatorów mutujących 
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Operator 
mutujący 

Mutowany element 
kodu źródłowego 

Możliwe sposoby mutacji 
elementu 

Pomijane typy 
mutantów 

AOIS – 
podejście I 

zmienna liczbowa wstawienie operatora op++ wszystkie mutanty 
zmienna liczbowa wstawienie operatora op-- brak 
zmienna liczbowa wstawienie operatora ++op wszystkie mutanty 
zmienna liczbowa wstawienie operatora --op brak 

AOIS – 
podejście II 

zmienna liczbowa wstawienie operatora op++ wszystkie mutanty 
zmienna liczbowa wstawienie operatora op-- wszystkie mutanty 
zmienna liczbowa wstawienie operatora ++op brak 
zmienna liczbowa wstawienie operatora --op brak 

Tabela 4-2 b) Dwa sposoby pomijania mutantów operatora AOIS 

Zbiorom utworzonym za pomocą tej metody nadano nazwy zawierające słowo OMIT, np. 

zbiór RecipeMutants_OMIT_2: 

• zawiera mutanty klasy Recipe ,  

• powstał z ograniczenia pełnego zbioru mutantów poprzez pomijanie pewnych typów 
mutantów dla części operatorów mutujących, 

• jest drugim typem zbioru utworzonego za pomocą tej metody (do usuwania mutantów 
AOIS zastosowano podejście II). 

Rozwinięcia wszystkich skrótów operatorów mutujących i zbiorów mutantów 

wymienionych w pracy znajdują się w Dodatku A. 

W podrozdziałach 4.3 i 4.4 przedstawione zostały wyniki uzyskane przez zaproponowane 

podzbiory dla opisanych wcześniej kryteriów I i II. 

4.3. Współczynnik „zabicia mutantów” – kryterium I 
Pierwsze kryterium oceny przydatności otrzymanych podzbiorów mutantów, nazywane w 

pracy „kryterium I”, sprawdza wartość współczynnika „zabicia mutantów” mierzonego dla 

zestawów testów ułożonych dla tych podzbiorów i pełnego zbioru mutantów. Jak 

wspomniano już wcześniej za efektywne uznaje się podzbiory, dla których uzyskano 

współczynnik  na poziomie co najmniej 95% [34]. 

4.3.1. Podzbiory SAMP, OP i METHOD 
W tabeli 4-3 przedstawiono wartości współczynników „zabicia mutantów” dla 

podzbiorów SAMP (sampling) opisanych w podrozdziale 4.2.1. Czcionką czerwoną 

zaznaczono wartości na poziomie co najmniej 95% uzyskane przez podzbiory uznane tak jak 

w [34] przez Offutt’a za efektywne. Średnie wartości dla danej liczebności zbioru i 
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wszystkich testowanych klas przekraczające poziom 95% zostały natomiast wyróżnione 

pomarańczowym tłem. Wartości takie uzyskano jedynie dla podzbiorów SAMP_60 i 

SAMP_50, gdzie kolejno dla 7 i 6 testowanych klas wartość współczynnika przekroczyła 

poziom 95%. Dla pozostałych podzbiorów poziom ten został przekroczony co najwyżej dla 

połowy klas. Z kolei spośród wszystkich 48 wartości współczynników (8 klas i 6 podzbiorów) 

zawartych w tabeli 4-3 poziom 95% uzyskało tylko 21 podzbiorów. 

Klasa/podzbiór SAMP_60 SAMP_50 SAMP_40 SAMP_30 SAMP_20 SAMP_10 

Recipe 93,77% 92,68% 90,51% 88,35% 83,20% 62,87% 
CoffeeMaker 98,88% 98,13% 98,51% 97,89% 95,77% 91,54% 
Money 95,92% 90,48% 87,76% 84,35% 82,31% 60,54% 
MoneyBag 96,53% 95,14% 93,75% 93,06% 84,03% 63,16% 
Element 98,24% 96,11% 96,48% 93,33% 92,22% 83,52% 
Board 98,38% 97,63% 97,63% 94,26% 94,13% 82,02% 
Wall 99,75% 99,26% 99,02% 96,68% 96,92% 91,64% 
Stack 98,42% 97,59% 94,36% 93,28% 86,31% 70,41% 

97,49% 95,88% 94,75% 92,65% 89,36% 75,52% 

Tabela 4-3 Współczynniki „zabicia mutantów” mierzone dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów 
SAMP i pełnego zbioru mutantów 

Wartości współczynników dla podzbiorów OP (operator) zostały przedstawione w tabeli 

4-4. Średnie wartości przekraczające poziom 95% uzyskano tym razem dla trzech 

podzbiorów: OP_60, OP_50 i OP_40. W przypadku podzbioru OP_40 liczba klas, dla których 

wartość współczynnika „zabicia mutantów” wyniosła co najmniej 95% wzrosła w 

porównaniu z podzbiorem SAMP_40 z 4 do 6. Poziom ten został również osiągnięty dla 25 z 

48 podzbiorów. 

Klasa/podzbiór OP_60 OP_50 OP_40 OP_30 OP_20 OP_10 

Recipe 94,31% 94,85% 90,24% 87,53% 82,93% 62,60% 
CoffeeMaker 99,13% 98,88% 98,51% 98,38% 97,01% 94,78% 
Money 97,28% 91,84% 92,52% 91,16% 85,71% 68,03% 
MoneyBag 97,22% 95,83% 95,14% 91,67% 88,19% 87,50% 
Element 98,70% 98,33% 96,94% 95,09% 91,85% 86,11% 
Board 98,75% 98,75% 97,50% 96,63% 94,13% 91,89% 
Wall 99,63% 99,51% 99,14% 98,77% 97,91% 93,36% 
Stack 98,10% 98,23% 96,64% 93,92% 87,77% 75,41% 

97,89% 97,03% 95,83% 94,14% 90,69% 82,46% 

Tabela 4-4 Współczynniki „zabicia mutantów” mierzone dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów 
OP i pełnego zbioru mutantów 
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W tabeli 4-5 przestawiono rezultaty dla ostatniego typu podzbiorów uzyskanych za 

pomocą metody próbkowania mutantów (ang. mutant sampling) – podzbiorów METHOD. 

Cztery podzbiory przekroczyły tu średni poziom 95%: METHOD_60, METHOD_50, 

METHOD_40 i METHOD_30. Po raz pierwszy poziom co najmniej 95% został również 

uzyskany w przypadku klasy Recipe  [37] – podzbiór METHOD_60. Spośród wszystkich 48 

podzbiorów poziom ten został tym razem osiągnięty w 31 przypadkach. 

Klasa/podzbiór M-D_60 M-D _50 M-D _40 M-D _30 M-D _20 M-D _10 

Recipe 95,66% 93,50% 93,77% 93,50% 88,08% 86,18% 
CoffeeMaker 99,25% 99,13% 98,63% 98,38% 97,14% 96,52% 
Money 96,60% 95,92% 94,56% 89,80% 89,80% 87,76% 
MoneyBag 97,92% 95,83% 95,14% 95,14% 95,14% 93,06% 
Element 98,15% 98,24% 97,78% 96,57% 94,35% 88,33% 
Board 99,00% 98,63% 98,50% 96,25% 94,63% 91,01% 
Wall 99,75% 99,51% 99,02% 99,26% 98,52% 97,54% 
Stack 99,05% 98,48% 97,02% 94,74% 90,87% 84,09% 

98,17% 97,40% 96,80% 95,46% 93,57% 90,56% 

Tabela 4-5 Współczynniki „zabicia mutantów” mierzone dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów 
METHOD i pełnego zbioru mutantów 

Należy pamiętać o tym, że przy tworzeniu podzbiorów OP i METHOD liczba usuwanych 

mutantów może okazać się mniejsza niż w przypadku odpowiadającego im podzbioru SAMP. 

Liczba mutantów, która powinna zostać usunięta ustalana jest bowiem dla tych podzbiorów 

na podstawie formuły (4.2) i numer przy nazwie podzbioru odnosi się do wartości parametru 

prc, o czym wspomniano już w podrozdziale 4.2. Na przykład dla klasy Element  

wchodzącej w skład projektu MapMaker [40] wygenerowanych zostało 380 mutantów (tabela 

4-1). Dla podzbiorów SAMP_60, OP_60 i METHOD_60 ich liczba została następnie 

ograniczona kolejno o 40%, 39,21% i 36,84%. Spadek liczebności mutantów w podzbiorach 

został opisany dokładniej w podrozdziale 4.5.1. 

Na rysunku 4-3 przedstawiono zależność średniej wartości współczynnika „zabicia 

mutantów” od spadku liczby mutantów w podzbiorach SAMP, OP i METHOD. Jak widzimy 

wartości współczynników dla podzbiorów OP (linia czerwona) i METHOD (linia zielona) aż 

do poziomu około 95% (pogrubiona czarna linia przerywana) są do siebie bardzo zbliżone. 

Zastosowanie jednej z tych metod pozwoliło na ograniczenie liczby mutantów na poziomie 

zbliżonym do 62% (OP 62,74%, METHOD 61,64%). Wartości współczynników dla 

podzbiorów SAMP okazały się być z kolei znacznie niższe, więc ta metoda redukcji liczby 

mutantów okazuje się być mniej przydatna.  
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Rys. 4-3 Zależność średniej wartości współczynnika „zabicia mutantów” od spadku liczby mutantów w 
podzbiorach SAMP, OP i METHOD 

Warto również zauważyć, że jeśli znacznie ograniczymy liczbę mutantów to powyżej 

pewnego poziomu trudno przewidzieć, która z trzech metod zapewni największą wartość 

współczynnika. W przypadku współczynników klasy Recipe  [37] przedstawionych na 

rysunku 4-4 podzbiory METHOD i OP od pewnego poziomu redukcji liczby mutantów 

(około 55%) okazały się być nawet mniej przydatne niż SAMP. Z kolei dla klasy 

CoffeeMaker [37]  (rysunek 4-5) wartość współczynnika „zabicia mutantów” uzyskana 

przez podzbiory SAMP była najniższa. Przyczyną takiej sytuacji jest duże podobieństwo, 

znacznie liczebnie ograniczonych podzbiorów, pod względem mutantów, które pozostały i 

zostaną użyte w procesie testowania. 

 

Rys. 4-4 Zależność wartości współczynnika „zabicia mutantów” od spadku liczby mutantów w 
podzbiorach SAMP, OP i METHOD dla klasy Recipe 
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Rys. 4-5 Zależność wartości współczynnika „zabicia mutantów” od spadku liczby mutantów w 
podzbiorach SAMP, OP i METHOD dla klasy CoffeeMaker 

Stopniowe ograniczanie liczby mutantów w podzbiorach SAMP, OP i METHOD niemal 

zawsze wiąże się ze spadkiem wartości współczynnika „zabicia mutantów”, co można 

zauważyć na rysunku 4-3, gdzie funkcje reprezentujące wszystkie podzbiory są malejące. Z 

uwagi jednak na to, że przy tworzeniu podzbiorów występuje element losowości może dojść 

do sytuacji, w której dla zbioru mniej licznego otrzymana wartość współczynnika okaże się 

być równa bądź wyższa. Zaobserwować możemy to na przykład na rysunku 4-4, gdzie dla 

klasy Recipe  średnia wartość współczynników dla zbiorów OP_60 wyniosła 94,31%, a dla 

mniej licznych zbiorów OP_50 wzrosła do poziomu 94,85%. 

Rysunki prezentujące zależności wartości współczynników od spadku liczby mutantów 

dla pozostałych testowanych klas zostały dołączone do Dodatku B pracy. 

4.3.2. Podzbiory SM 
Kolejną metodą użytą do tworzenia podzbiorów mutantów są opisane w podrozdziale 

2.2.2.1 mutacje selektywne. W tabeli 4-6 przedstawione zostały operatory generujące 

największą liczbę mutantów dla testowanych klas, natomiast w tabeli 4-7 stopień 

ograniczenia liczby mutantów po pominięciu każdego z tych operatorów. Okazało się, że 

największy średni stopień ograniczenia liczby mutantów uzyskano po pominięciu operatorów: 

AOIS (Arithmetic Operator Insertion, Short-cut), ROR (Relational Operator Replacement), 

LOI (Logical Operator Insertion), AORB (Arithmetic Operator Replacement, Binary),  COI 

(Conditional Operator Insertion), AOIU (Arithmetic Operator Insertion, Unary). 
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Klasa/Operator AOIS ROR LOI COI AORB AOIU 

Recipe 50 27 15 7 0 10 
CoffeeMaker 84 7 37 21 36 9 

Money 14 10 4 3 12 3 
MoneyBag 8 27 3 7 0 2 
Element 170 39 54 22 60 14 
Board 106 28 35 30 16 14 
Wall 158 20 48 17 20 13 
Stack 220 16 89 7 60 81 

810 174 285 114 204 146 

Tabela 4-6 Operatory generujące największą liczbę mutantów dla testowanych klas 

Klasa/Operator AOIS ROR LOI COI AORB AOIU 

Recipe 36,23% 19,57% 10,87% 5,07% 0% 7,25% 
CoffeeMaker 29,47% 2,46% 12,98% 7,37% 12,63% 3,16% 
Money 26,42% 18,87% 7,55% 5,66% 22,64% 5,66% 
MoneyBag 14,81% 50% 5,56% 12,96% 0% 3,70% 
Element 44,74% 10,26% 14,21% 5,79% 15,79% 3,68% 
Board 39,26% 10,37% 12,96% 11,11% 5,93% 5,19% 
Wall 54,48% 6,90% 16,55% 5,86% 6,90% 4,48% 
Stack 39,57% 2,88% 16,01% 1,26% 10,79% 14,57% 

35,62% 15,16% 12,09% 6,89% 10,67% 5,96% 

Tabela 4-7 Stopień ograniczenia liczby mutantów po pominięciu operatorów z tabeli 4-6 

Spośród współczynników „zabicia mutantów” dla podzbiorów SM (selective mutation) 

przedstawionych w tabeli 4-8 aż 43 z 48 przekroczyło poziom 95% i aż 33 uzyskało wartość 

maksymalną 100%. Ponadto jedynie podzbiór SM_AOIS nie uzyskał wartości średniej 

pozwalającej uznać go podzbiór efektywny. 

Klasa/Pomijany 
operator 

AOIS ROR LOI COI AORB AOIU 

Recipe 91,87% 100% 100% 100% 100% 100% 
CoffeeMaker 99,25% 100% 100% 100% 100% 100% 
Money 95,92% 97,96% 100% 100% 91,84% 100% 
MoneyBag 100% 85,42% 100% 100% 100,% 100% 
Element 81,67% 98,61% 99,72% 100% 100% 100% 
Board 99,25% 100% 100% 100% 100% 100% 
Wall 98,15% 100% 100% 100% 100% 100% 
Stack 92,02% 99,81% 100% 100% 98,48% 99,81% 

94,77% 97,72% 99,97% 100% 98,79% 99,98% 

Tabela 4-8 Współczynniki „zabicia mutantów” mierzone dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów 
SM i pełnego zbioru mutantów 
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Przyczyny tak dobrych wyników należy upatrywać w tym, że przypadki testowe dość 

rzadko „zabijają” tylko i wył ącznie mutanty danego operatora mutującego. Zwykle 

pojedynczy przypadek zabija dwa lub więcej typów mutantów i pominięcie jednego z nich 

wcale nie musi oznaczać spadku współczynnika mierzonego dla zbioru pełnego. 

Przedstawiony na listingu 4.2 przypadek testowy testEquals_7  sprawdza poprawność 

działania metody equals  z listingu 4.1 w sytuacji, gdy porównywane waluty są takiego 

samego typu, ale jedna z nich ma wyższy nominał. Przypadek ten umożliwia zabicie zarówno 

mutanta ROR_2 przedstawionego na listingu 4.3 (zamiana operatora relacyjnego „==” na 

„>=” w linii 46) jak i mutanta COR_1 z listingu 4.4 (zamiana operatora warunkowego „&&” 

na „||” w linii 46). Pominięcie jednego z operatorów ROR lub COR nie skutkuje zatem tym, 

że przypadek testowy testEquals_ 7 okaże się nieprzydatny i w rezultacie spowoduje 

spadek współczynnika „zabicia mutantów” mierzonego dla zbioru pełnego. 

39)  public boolean equals(Object anObject) { 
40)    if (isZero())  
41)       if (anObject instanceof IMoney) 
42)          return ((IMoney)anObject).isZero(); 
43)     if (anObject instanceof Money) { 
44)        Money aMoney = (Money)anObject; 
45)   return aMoney.currency().equals(currency()) 
46)      && amount() == aMoney.amount(); 
47)   } 
48)   return false; 
49)  } 

Listing 4.1. Metoda equals klasy Money 

public void testEquals_7() { 
  Money money = new Money(15, "USD" ); 
  Object anObject = new Money(5, "USD" ); 
  
  boolean result = money.equals(anObject); 
  assertEquals( false, result); 
} 

Listing 4.2. Przypadek testowy equals_7 zabijający mutanty ROR_2 i COR_1 

39)  public boolean equals(Object anObject) { 
40)    if (isZero())  
41)       if (anObject instanceof IMoney) 
42)          return ((IMoney)anObject).isZero(); 
43)     if (anObject instanceof Money) { 
44)        Money aMoney = (Money)anObject; 
45)   return aMoney.currency().equals(currency()) 
46)      && amount() >= aMoney.amount(); 
47)   } 
48)   return false; 
49)  } 

Listing 4.3. Mutant ROR_2 metody equals klasy Money 
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39)  public boolean equals(Object anObject) { 
40)    if (isZero())  
41)       if (anObject instanceof IMoney) 
42)          return ((IMoney)anObject).isZero(); 
43)     if (anObject instanceof Money) { 
44)        Money aMoney = (Money)anObject; 
45)   return aMoney.currency().equals(currency()) 
46)      || amount() == aMoney.amount(); 
47)   } 
48)   return false; 
49)  } 

Listing 4.4. Mutant COR_1 metody equals klasy Money 

Rezultaty uzyskane przez większość podzbiorów SM spełniały pierwsze kryterium oceny 

przydatności zbioru – wartość współczynnika „zabicia mutantów” na poziomie co najmniej 

95%. Korzystając z wniosków zawartych w poprzednim akapicie spróbowano dodatkowo 

zredukować liczebność tych zbiorów poprzez jednoczesne pomijanie kilku operatorów. 

Pomijając je zaczęto od operatora zapewniającego najwyższy średni stopień ograniczenia 

liczby mutantów (tabela 4-7) i jeśli uzyskana średnia wartość współczynnika nadal wynosiła 

co najmniej 95%, pomijano kolejne operatory. Zmiana wartości współczynnika dla 

testowanych klas została przedstawiona na rysunkach 4.6 a) i b). Pomijano tu kolejno 

operatory ROR, LOI, AORB, COI i AOIU. Okazało się, że możliwe było jednoczesne 

pominięcie aż 4 operatorów – przedstawiona w tabeli 4-9 średnia wartość współczynnika dla 

tego podzbioru przekracza 95%. Operator AOIS pomimo tego, że zapewnia najwyższy 

stopień redukcji liczby mutantów okazał się jednak być zbyt przydatny. Po jego pominięciu 

wartość współczynnika była zbyt niska i wniosła 94,77%. 

 

 

a) 
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Rys. 4-6 Zmiana wartości współczynnika „zabicia mutantów” przy pomijaniu kolejnych w podzbiorach 
SM dla klas a) Recipe, Money, Board, Stack i b) CoffeeMaker, MoneyBag, Element, Wall 

 

Klasa/Pomijane 
operatory 

ROR, 
LOI 

ROR, LOI, 
AORB 

ROR, LOI, 
AORB, COI 

ROR, LOI, AORB, 
COI, AOIU 

Recipe 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

CoffeeMaker 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Money 97,96% 85,71% 85,71% 85,71% 

MoneyBag 85,42% 85,42% 85,42% 85,42% 

Element 98,33% 98,33% 98,33% 98,33% 

Board 100,00% 98,50% 98,50% 98,50% 

Wall 100,00% 100,00% 98,89% 98,89% 

Stack 99,81% 95,06% 95,06% 92,40% 

97,69% 95,38% 95,24% 94,91% 
 

  Tabela 4-9 Współczynniki „zabicia mutantów” mierzone dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów 
SM (pomijających więcej niż jeden operator) i pełnego zbioru mutantów 

4.3.3. Podzbiory NCL 
Podzbiory NCL (no class-level) zawierają jedynie mutanty wygenerowane za pomocą 

operatorów poziomu metody i pomijają wszystkie operatory poziomu klasy (ang. class-level). 

W trzeciej i czwartej kolumnie tabeli 4-10 przedstawiono liczbę mutantów pomijanych w tych 

podzbiorach oraz procent o jaki zredukowana została ich liczebność. W porównaniu z 

podzbiorami opisywanymi w podrozdziałach 4.3.1 i 4.3.2 średnia wartość wynosząca 9,59% 

okazuje się być niewielka. Nawet pomimo uzyskania średniego współczynnika „zabicia 

mutantów” na poziomie 97,24% podzbiory NCL mogą okazać się więc mało przydatne. 

b) 
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Klasa  
Liczba 

wygenerowanych 
mutantów 

Liczba 
mutantów 

poziomu klasy  

Ograniczenie 
zbioru (%) 

Uzyskany 
współczynnik 

„zabicia mutantów” 

Recipe 138 29 21,01% 90,24% 

CoffeeMaker 285 77 27,02% 99,25% 

Money 53 4 7,55% 97,96% 

MoneyBag 54 4 7,41% 100% 

Element 380 5 1,32% 100% 

Board 270 22 8,15% 92,51% 

Wall 290 2 0,69% 99,26% 

Stack 556 20 3,60% 98,67% 

9,59% 97,24% 

Tabela 4-10 Stopień ograniczenia liczby mutantów po pominięciu operatorów poziomu klasy i 
współczynniki „zabicia mutantów” uzyskane dla tych zbiorów 

 

4.3.4. Podzbiory OMIT 
Ostatnia z metod tworzenia podzbioru mutantów pomija pewne typy mutantów 

generowane przez niektóre operatory (tabela 4-2). Dla każdej z testowanych klas powstały 

dwa podzbiory różniące się podejściem do pomijania mutantów operatora AOIS (Arithmetic 

Operator Insertion, Short-cut): 

• OMIT_1 - pomijanie mutantów powstałych w wyniku wstawienia operatów 

preinkrementacji i postinkrementacji (op++ i ++op) 

• OMIT_2 - pomijanie mutantów powstałych w wyniku wstawienia operatów 

postinkrementacji i postdekrementacji (op++ i op--) 

Liczba mutantów pomijana dla każdego z tych podzbiorów została przedstawiona w 

tabeli 4-11. Mniej liczne okazały się być podzbiory OMIT_2, jednak średnia wartość 

współczynnika „zabicia mutantów” uzyskana za ich pomocą wyniosła zaledwie 92,81%. Za 

efektywne uznane mogą zostać natomiast podzbiory OMIT_1, dla których współczynnik 

przekroczył poziom 95% i wyniósł 96,39%. Na tej podstawie wywnioskować można, że 

istotna jest różnorodność mutantów AOIS należących do podzbioru: pozostawienie części 

mutantów powstałych zarówno w wyniku wstawienia operatorów pre i post. 
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Klasa 
Liczba 

wygenerowanych 
mutantów 

Liczba pominiętych 
mutantów 

Uzyskany współczynnik 
„zabicia mutantów” 

OMIT_1 OMIT_2 OMIT_1 OMIT_2 

Recipe 138 55 60 100% 91,87% 

CoffeeMaker 285 118 132 98,13% 98,13% 

Money 53 28 29 91,84% 91,84% 

MoneyBag 54 29 31 85,42% 85,42% 

Element 380 173 192 97,78% 81,94% 

Board 270 126 135 98,88% 99,25% 

Wall 290 155 154 99,26% 97,05% 

Stack 556 264 298 99,81% 96,96% 

96,39% 92,81% 

Tabela 4-11 Liczba mutantów pomijanych w podzbiorach OMIT i współczynniki „zabicia 
mutantów” uzyskane dla tych zbiorów 

 

4.4. Spadek pokrycia kodu źródłowego – kryterium II 
Drugie z kryteriów oceny przydatności podzbiorów sprawdza pokrycie kodu źródłowego 

(pokrycie instrukcji) uzyskane przez ułożone dla nich zestawy testów. Maksymalny 

dopuszczalny spadek pokrycia kodu względem pokrycia dla pełnego zbioru mutantów został 

arbitralnie ustalony na 2%. W dalszej części pracy odwołując się do tego kryterium używana 

będzie nazwa „kryterium II”. 

4.4.1. Podzbiory SAMP, OP i METHOD 
W drugiej kolumnie tabeli 4-12 przedstawiono pokrycie kodu źródłowego uzyskane 

przez zestawy testów ułożone dla pełnych zbiorów mutantów. Dla większości klas 

przekroczyło ono 90% i tylko w przypadku klas Money i MoneyBag [38] uzyskano niższe 

wartości. Przyczyną niskiego pokrycia uzyskiwanego dla tych klas jest brak pokrycia części 

należących do nich metod (trzecia i czwarta kolumna tabeli). Brak pokrycia metod 

spowodowany jest natomiast tym, że nie zostały wygenerowane dla nich żadne mutanty, więc 

nie powstały również przypadki testowe sprawdzające poprawność kodu. W przypadku klas 

Money i MoneyBag mutanty nie zostały wygenerowane, dla aż czterech należących do nich 

metod.  
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Klasa  
Pokrycie 
dla zbioru 
pełnego 

Liczba 
metod 
klasy  

Liczba 
metod 

pokrytych 
Recipe 95,90% 14 14 
CoffeeMaker 98,20% 8 7 
Money 84% 14 10 
MoneyBag 74,20% 17 13 
Element 99% 10 10 
Board 99% 12 12 
Wall 100% 7 7 
Stack 94,50% 26 23 

Tabela 4-12 Pokrycie metod i kodu źródłowego uzyskane przez zestawy testów ułożonych dla pełnych 
zbiorów mutantów 

Przedstawiony w tabeli 4-13 spadek pokrycia kodu źródłowego dla podzbiorów SAMP 

(sampling) odnosi się do pokrycia uzyskanego dla pełnego zbioru mutantów przedstawionego 

w tabeli 4-12. Podobnie jak w przypadku współczynnika „zabicia mutantów” wartości 

spełniające kryterium zostały zaznaczone czerwoną czcionką. Tym razem maksymalny 

dopuszczalny spadek pokrycia kodu ustalono arbitralnie na 2%. Spośród 48 podzbiorów tylko 

14 spełniło ten warunek. Ponownie pomarańczowym tłem wyróżniono również wartości 

średnie spełniające kryterium. Okazało się, że tylko podzbiory SAMP_60 umożliwiły 

uzyskanie spadku mniejszego niż 2%. Opisywane wcześniej pierwsze kryterium oceny 

przydatności podzbiorów spełniały podzbiory SAMP_60 i SAMP_50, więc tylko pierwszy z 

nich może zostać uznany za efektywny względem obu kryteriów stosowanych w  ramach tej 

pracy.    

Klasa/podzbiór SAMP_60 SAMP_50 SAMP_40 SAMP_30 SAMP_20 SAMP_10 

Recipe 3,37% 4,40% 6,10% 8,47% 13,27% 33,33% 
CoffeeMaker 0% 0,40% 0% 0% 2,23% 7,23% 
Money 2,07% 7,17% 8,53% 10,87% 12,93% 31,20% 
MoneyBag 0,43% 0,43% 2,80% 1,63% 6,73% 19,97% 
Element 0,70% 1,17% 0,93% 2,90% 2,57% 4,53% 
Board 2,97% 3,57% 3,67% 10,53% 11,97% 27,33% 
Wall 0% 0,27% 0% 0,83% 0,53% 8,37% 
Stack 2,07% 2,40% 4,10% 3,37% 4,87% 11,20% 

1,45% 2,48% 3,27% 4,83% 6,89% 17,90% 

Tabela 4-13 Spadek pokrycia kodu źródłowego dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów SAMP 
względem pokrycia dla pełnego zbioru mutantów 

W tabeli 4-14 został z kolei przedstawiony spadek pokrycia kodu źródłowego dla 

podzbiorów OP (operator). Spadek średni nie przekraczający 2% uzyskano tym razem dla 
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dwóch podzbiorów: OP_60 i OP_50. Oba z nich mogą zostać uznane za efektywne względem 

stosowanych kryteriów bowiem zbiór OP_40 pomimo spełnienia kryterium I nie spełnił 

kryterium II. 

Klasa/podzbiór OP_60 OP_50 OP_40 OP_30 OP_20 OP_10 

Recipe 2% 2,37% 5,10% 7,10% 8,65% 30,60% 
CoffeeMaker 0% 0% 0% 0% 0,27% 2,73% 
Money 2,07% 0,47% 3% 2,07% 6,47% 16,63% 
MoneyBag 0% 0% 2,67% 1,43% 4,27% 2,43% 
Element 0,23% 0,47% 1,17% 2,10% 3,37% 4,77% 
Board 2,07% 2,17% 4,07% 5,17% 9,23% 6,10% 
Wall 0% 0% 0,27% 0,27% 0,27% 1,70% 
Stack 1,87% 1,20% 2,63% 5,87% 5,43% 8,27% 

1,03% 0,83% 2,36% 3% 4,74% 9,15% 

Tabela 4-14 Spadek pokrycia kodu źródłowego dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów OP 
względem pokrycia dla pełnego zbioru mutantów 

Wśród podzbiorów METHOD przedstawionych w tabeli 4-15 średni spadek nie 

przekraczający 2% został osiągnięty przez METHOD_60, MTETHOD_50, MTEHOD_40 

oraz METHOD_30. Każdy z tych podzbiorów umożliwił również uzyskanie współczynnika 

„zabicia mutantów” na poziomie co najmniej 95%, a więc spełnia oba stosowane kryteria. 

Warto również zauważyć, że nawet w przypadku zbioru METHOD_10 średni spadek wynosi 

zaledwie 3% i jest znacznie niższy niż dla zbiorów SAMP_10 i OP_10 (17,90% i 9,15%). 

Wynik taki możliwy jest dzięki temu, że mutanty pomijane są tu dla każdej z metod klasy 

niezależnie i nie może dojść do sytuacji, w której dla danej metody zostaną usunięte 

wszystkie mutanty, a jej kod nie zostanie pokryty. Sytuacja taka może mieć natomiast miejsce 

w przypadku podzbiorów SAMP lub OP.  

Klasa/podzbiór M-D_60 M-D _50 M-D _40 M-D _30 M-D _20 M-D _10 

Recipe 3,03% 3,73% 4,07% 3,73% 11,20% 13,27% 
CoffeeMaker 0% 0% 0% 0% 0,27% 0,53% 
Money 0% 0% 0% 0% 0% 0,47% 
MoneyBag 0% 0,87% 1% 0,43% 0,87% 0,87% 
Element 0,70% 0,70% 0,93% 0,93% 1,87% 4,20% 
Board 1,57% 2,10% 1,57% 1,73% 4,13% 3,20% 
Wall 0% 0% 0% 0,27% 0% 0,27% 
Stack 0,43% 0,87% 0,87% 1,30% 1,83% 1,30% 

0,72% 1,03% 1,05% 1,05% 2,52% 3,01% 

Tabela 4-15 Spadek pokrycia kodu źródłowego dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów METHOD 
względem pokrycia dla pełnego zbioru mutantów 
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Na rysunku 4-7 przedstawiono zależność średniego spadku pokrycia kodu od spadku 

liczby mutantów w podzbiorach SAMP, OP i METHOD. Podobnie jak w przypadku 

współczynnika „zabicia mutantów” (rysunek 4-2) spadek dla podzbiorów OP (linia czerwona) 

i METHOD (linia zielona) do pewnego poziomu są do siebie bardzo zbliżone. Jednak tym 

razem podzbiory METHOD pozwalają na ograniczenie liczby mutantów o ponad 65%, a 

podzbiory OP zaledwie o 55,56 %. Ponownie najmniej przydatne okazały się być podzbiory 

SAMP. Stosowanie tej metody redukcji liczby mutantów zbyt często prowadziło do usuwania 

wszystkich mutantów wygenerowanych dla jednej z metod klasy i w rezultacie braku testów 

pokrywających jej kod źródłowy. 

 

Rys. 4-7 Zależność średniego spadku pokrycia kodu źródłowego od spadku liczby mutantów w 
podzbiorach SAMP, OP i METHOD 

Spadek pokrycia kodu źródłowego w zależności od spadku liczby mutantów dla każdej z 

testowanych klas został przedstawiony na rysunkach dołączonych do Dodatku C pracy. 

4.4.2. Podzbiory SM 
Średni spadek pokrycia kodu źródłowego dla podzbiorów SM (selective mutation)  

pomijających operatory mutujące wymienione w tabeli 4-6 został przedstawiony w tabeli 4-
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16. Zaledwie dla 4 z 48 podzbiorów uzyskano spadek pokrycia przekraczający 2%. 

Jednocześnie każdy podzbiór uzyskał wartość średnią pozwalającą na uznanie go podzbiór 

efektywny. 

Klasa/Pomijany 
operator 

AOIS ROR LOI COI AORB AOIU 

Recipe 2,00% 0% 0% 0% 0% 0% 
CoffeeMaker 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Money 0% 0% 0% 4,80% 11,80% 4,80% 
MoneyBag 0% 3,00% 0% 0% 0% 0% 
Element 0% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 
Board 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Wall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Stack 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0,25% 0,46% 0,09% 0,69% 1,56% 0,69% 

Tabela 4-16 Spadek pokrycia kodu źródłowego dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów SM 

Zgodnie ze średnimi wartościami współczynników „zabicia mutantów” dla podzbiorów 

SM, przedstawionymi w tabeli 4-8, jedynie podzbiór SM_AOIS nie umożliwił uzyskania 

współczynnika na poziomie co najmniej 95%. Dlatego, pomimo tego, że średni spadek 

pokrycia kodu dla tego podzbioru wyniósł jedynie 0,25%, możemy go pominąć przy badaniu 

spadku uzyskiwanego przez podzbiory pomijające więcej niż jeden operator jednocześnie. 

Pomijając operatory ponownie zaczęto od operatora zapewniającego zgodnie z tabelą 4-7 

najwyższy średni stopień ograniczenia liczby mutantów. Jeśli średni spadek pokrycia kodu 

nadal nie przekraczał 2% pomijano kolejne operatory. Tym razem okazało się, że możliwe 

było jednoczesne pominięcie tylko 3 operatorów: ROR, LOI i AORB. Przedstawiony w tabeli 

4-17 średni spadek pokrycia kodu dla tego podzbioru wyniósł 1,94%. 

Klasa/Pomijane 
operatory 

ROR, 
LOI 

ROR, LOI, 
AORB 

ROR, LOI, 
AORB, COI 

ROR, LOI, AORB, 
COI, AOIU 

Recipe 0% 0% 0% 0% 
CoffeeMaker 0% 0% 0% 0% 
Money 0% 11,80% 11,80% 11,80% 
MoneyBag 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Element 0,70% 0,70% 1,40% 1,40% 
Board 0% 0% 0% 0% 
Wall 0% 0% 0,80% 0,80% 
Stack 0% 0% 0% 1,20% 

0,46% 1,94% 2,13% 2,28% 

  Tabela 4-17 Spadek pokrycia kodu źródłowego dla zestawów testów ułożonych dla podzbiorów SM 
pomijaj ących więcej niż jeden operator 



58 

 

4.4.3. Podzbiory NCL 
Przy badaniu współczynnika „zabicia mutantów” dla podzbiorów NCL (no class-level) 

wspomniano, że ze względu na niewielki stopień redukcji liczby mutantów mogą okazać się 

one mało przydatne. Dane przedstawione w tabeli 4-18 potwierdzają te przypuszczenia. 

Średni spadek pokrycia kodu przekroczył poziom 2%, więc nie zostało spełnione drugie 

kryterium oceny przydatności podzbiorów. Co więcej pomimo braku spadku dla większości 

klas, w dwóch przypadkach wyniósł on odpowiednio 5,1% oraz 11,40%. Różnice takie 

świadczą o tym, że mutanty poziomu klasy mogą okazać się przydatne w procesie testowania 

i raczej nie należy z nich rezygnować. 

Klasa 
Liczba 

wygenerowanych 
mutantów 

Liczba 
mutantów 

poziomu klasy 

Ograniczenie 
zbioru (%) 

Spadek pokrycia 
kodu źródłowego 

Recipe 138 29 21,01% 5,10% 

CoffeeMaker 285 77 27,02% 0% 

Money 53 4 7,55% 0% 

MoneyBag 54 4 7,41% 0% 

Element 380 5 1,32% 0% 

Board 270 22 8,15% 11,40% 

Wall 290 2 0,69% 0% 

Stack 556 20 3,60% 0% 

9,59% 2,06% 

Tabela 4-18 Stopień ograniczenia liczby mutantów po pominięciu operatorów poziomu klasy i spadek 
pokrycia kodu źródłowego uzyskany dla tych zbiorów 

 

4.4.4. Podzbiory OMIT 
Spośród podzbiorów OMIT opisane w podrozdziale 4.3 kryterium I spełniły jedynie 

podzbiory OMIT_1. Podzbiory OMIT_2 pomijały większą liczbę mutantów w wyniku czego 

współczynnik „zabicia mutantów” nie przekroczył dla nich poziomu 95%. Przedstawiony w 

tabeli 4-19 średni spadek pokrycia kodu dla obu grup podzbiorów wyniósł jedynie 0,38% i 

tym samym spełniły one kryterium II. Warto zwrócić uwagę, że spadku pokrycia kodu nie 

zanotowano dla aż 7 testowanych klas. Wyjątkiem była klasa MoneyBag [38], dla której 

spadek wyniósł 3%.  
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Klasa 
Liczba 

wygenerowanych 
mutantów 

Liczba pominiętych 
mutantów 

Spadek pokrycia kodu 
źródłowego 

OMIT_1 OMIT_2 OMIT_1 OMIT_2 

Recipe 138 55 60 0% 0% 
CoffeeMaker 285 118 132 0% 0% 
Money 53 28 29 0% 0% 
MoneyBag 54 29 31 3,00% 3,00% 
Element 380 173 192 0% 0% 
Board 270 126 135 0% 0% 
Wall 290 155 154 0% 0% 
Stack 556 264 298 0% 0% 

0,38% 0,38% 

Tabela 4-19 Liczba mutantów pomijanych w podzbiorach OMIT i spadek pokrycia kodu źródłowego 
uzyskany dla tych zbiorów 

4.5. Redukcja kosztu obliczeniowego 
Każdy z utworzonych podzbiorów oceniony został również pod kątem poziomu redukcji 

kosztu obliczeniowego jaki zapewniał. W kolejnych podrozdziałach sprawdzony został zatem 

spadek liczby mutantów, zmiana liczby wymaganych przypadków testowych potrzebnych do 

uzyskania maksymalnego współczynnika „zabicia mutantów”, a także spadek całkowitej 

liczby wykonań przypadków testowych w całym procesie testowania. 

4.5.1. Redukcja liczby mutantów 
Średni poziom redukcji liczby mutantów dla podzbiorów SAMP (sampling), OP 

(operator), METHOD (method) został przedstawiony w tabeli 4-20. Podzbiory SAMP 

pomijają mutanty zgodnie z wartością liczbową zawartą w ich nazwach (opis nazw 

podzbiorów - podrozdział 4.2). Z kolei dla podzbiorów OP i METHOD wartość ta odnosi się 

do parametru prc formuły (4.2). Z tego powodu liczby mutantów pomijanych w podzbiorach 

mogą się różnić, co zostało zaprezentowane na rysunku 4-8. W tabeli 4-20 czcionką czerwoną 

zaznaczone zostały podzbiory spełniające oba kryteria opisywane w poprzednich 

podrozdziałach. Największy średni poziom redukcji został wśród nich uzyskany przez 

podzbiór METHOD_30. Liczba mutantów została w nim ograniczona o 59,41%. Najmniej 

przydatne okazały się być podzbiory SAMP, dla których największy akceptowalny poziom 

redukcji wyniósł zaledwie 39,79%.  

 



 

Podzbiór/Para
metr prc 

60 

SAMP 39,79%

OP 38,84%

METHOD 34,67%

Tabela 4-20 Redukcja liczby mutantów dla podzbiorów SAMP, OP i METHOD w zale

Rys. 4-8 Zależność redukcji liczby mutantów od warto

W tabeli 4-21 przedstawiono

mutation). Jedynie 3 podzbi

efektywności podzbiorów. 

36,58% uzyskany został przez podzbiór SM_ROR_LOI_AORB pomijaj

operatory mutujące. 

 AOIS

Redukcja liczby 
mutantów 
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Tabela 4-21 Redukcja liczby mutantów dla podzbiorów SM
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Redukcja liczby mutantów dla podzbiorów SAMP, OP i METHOD w zale
wartości parametru prc formuły (4.2) 

ż ść redukcji liczby mutantów od wartości parametru prc
podzbiorów SAMP, OP i METHOD 

przedstawiono średni spadek uzyskany przez podzbiory SM

podzbiory nie umożliwiły jednoczesnego spełnienia obu kryteriów oceny 

 Największy średni poziom redukcji liczby mutantów 

uzyskany został przez podzbiór SM_ROR_LOI_AORB pomijają

AOIS ROR LOI COI 

% 15,16% 12,09% 6,89% 
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Redukcja liczby mutantów dla podzbiorów SM, nazwy operatorów odnosz
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60 50 40 30 20

samp op method

60 

20 10 

79,81% 89,65% 

76,58% 85,91% 

68,55% 74,16% 
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Jak wspomniano już w podrozdziale 4.4.3 średni poziom redukcji liczby mutantów w 

podzbiorach pomijających mutanty poziomu klasy jest znacznie mniejszy niż dla podzbiorów 

SAMP, OP, METHOD czy SM. Procent o jaki ograniczone zostały zbiory mutantów 

wygenerowanych dla testowanych klas został przedstawiony w tabeli  4-22. Wartość średnia 

wyniosła jedynie 9,59%, co znacznie odbiega od rezultatów uzyskanych przez podzbiór 

METHOD_30 (59,41%) czy podzbiory SM (redukcja o 49,43%). Co więcej średni spadek 

pokrycia kodu przekroczył poziom 2%, więc nie zostało spełnione drugie kryterium oceny 

efektywności podzbiorów. 

Klasa 
Liczba 

wygenerowanych 
mutantów 

Liczba 
mutantów 

poziomu klasy 

Redukcja 
liczby 

mutantów 
Recipe 138 29 21,01% 
CoffeeMaker 285 77 27,02% 
Money 53 4 7,55% 
MoneyBag 54 4 7,41% 
Element 380 5 1,32% 
Board 270 22 8,15% 
Wall 290 2 0,69% 
Stack 556 20 3,60% 

9,59% 

Tabela 4-22 Redukcja liczby mutantów dla podzbiorów NCL testowanych klas 

Ostatnie typy podzbiorów - OMIT - umożliwiły ograniczenie liczby mutantów o około 

połowę. Jednak tylko podzbiory OMIT_1 zapewniły uzyskanie współczynnika „zabicia 

mutantów” na poziomie co najmniej 95% przy jednoczesnym spadku kodu 

nieprzekraczającym 2%. Średni poziom redukcji wyniósł dla nich 47,51%. 

Klasa 
Liczba wygenerowanych 

mutantów 

Liczba pominiętych 
mutantów 

Redukcja liczby 
mutantów 

OMIT_1 OMIT_2 OMIT_1 OMIT_2 

Recipe 138 55 60 39,86% 43,48% 
CoffeeMaker 285 118 132 41,40% 42,81% 
Money 53 28 29 52,83% 54,72% 
MoneyBag 54 29 31 52,83% 56,60% 
Element 380 173 192 45,53% 50,53% 
Board 270 126 135 46,67% 50,00% 
Wall 290 155 154 53,45% 53,10% 
Stack 556 264 298 47,48% 53,60% 

47,51% 50,60% 
Tabela 4-23 Redukcja liczby mutantów dla podzbiorów OMIT testowanych klas 
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4.5.2. Zmiana liczby wymaganych przypadków 
testowych 

Każdy z wygenerowanych mutantów musi zostać wykonany dla co najmniej jednego 

przypadku testowego. Spadek ich liczby wpływa więc na spadek całkowitej liczby wykonań 

testów dla wszystkich mutantów. Z drugiej jednak strony większa liczba przypadków 

testowych umożliwia lepsze przetestowanie kodu źródłowego, co wydaje się mieć większe 

znaczenie podczas badania przydatności otrzymanych podzbiorów mutantów. W tabelach 4-

24, 4-25 i 4-26 przedstawione zostało porównanie liczby przypadków testowych wymaganych 

przez pełny zbiór mutantów oraz podzbiory SAMP , OP i METHOD (wartość uśredniona dla 

3 podzbiorów o tej samej liczebności). Zaznaczone na czerwono podzbiory spełniają oba 

stosowane w pracy kryteria oceny ich efektywności. W większości przypadków liczba 

wymaganych przez nie przypadków testowych tylko nieznacznie odbiega od zbioru pełnego. 

Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

SAMP_60 SAMP_50 SAMP_40 SAMP_30 SAMP_20 SAMP_10 

Recipe 29 21,67 20,33 16,67 13,67 11 8 

CoffeeMaker 25 21 19,67 19,33 16,67 14,33 10,33 

Money 17 11,67 10 9,67 8 7,33 5 

MoneyBag 13 10,67 9,67 10 8,67 5,67 4 

Element 35 30,33 28,33 28,67 26,67 23,33 17,33 

Board 28 22,67 22,33 21 18,33 12,67 9,67 

Wall 19 17,33 16 15,33 12 12,33 9,33 

Stack 83 74,33 69,67 63,67 59,67 52 35,67 

Tabela 4-24 Porównanie liczby przypadków testowych wymaganych przez podzbiory SAMP i pełny 
zbiór mutantów 

 

Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

OP_60 OP_50 OP_40 OP_30 OP_20 OP_10 

Recipe 29 20,67 19,67 17,33 13,33 12,33 9,67 

CoffeeMaker 25 20,67 21,33 19 18,33 15,67 13,33 

Money 17 12,33 11,67 11 10,33 9 8 

MoneyBag 13 10,67 10 10,33 9 7 6,67 

Element 35 31,33 30,33 28,33 26 24,33 17,67 

Board 28 22,67 23,67 20 20 17,67 14 

Wall 19 17 16,33 15,33 14,33 13,33 9,67 

Stack 83 71,67 72,67 67 60,67 54 38,67 

Tabela 4-25 Porównanie liczby przypadków testowych wymaganych przez podzbiory OP i pełny 
zbiór mutantów 



63 

 

Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

M-D_60 M-D _50 M-D _40 M-D _30 M-D _20 M-D _10 

Recipe 29 22,67 21,33 21 19,67 15,67 14,33 
CoffeeMaker 25 22,33 21,33 20,33 18,67 17 15,33 
Money 17 13,33 12,33 11,67 10 10 9 
MoneyBag 13 11 9,33 9,67 9,67 8,67 8,67 
Element 35 30,33 30 29,67 29 25,33 21,33 
Board 28 25 24,33 24,33 20,67 20,67 18,33 
Wall 19 17,33 16,67 16 14,33 14,33 11,33 
Stack 83 75,33 72,67 71 66,67 59,33 50,67 

Tabela 4-26 Porównanie liczby przypadków testowych wymaganych przez podzbiory METHOD i 
pełny zbiór mutantów 

Dwie kolejne tabele (4-27 i 4-28) zawierają zestawienie liczby przypadków testowych 

wymaganych przez podzbiory SM. Zdecydowana większość z nich umożliwiła spełnienie obu 

kryteriów oceny efektywności podzbiorów. Możliwe było to właśnie dzięki temu, że 

podzbiory te, pomimo tego, że zawierały mniej mutantów niż zbiór początkowy, to wymagały 

niemal takiej samej liczby przypadków testowych. 

Klasa/Podzbiór 
SM 

Zbiór 
pełny 

AOIS ROR LOI COI AORB AOIU 

Recipe 29 28 23 23 28 29 28 
CoffeeMaker 25 20 25 25 25 25 25 
Money 17 14 14 15 14 13 14 
MoneyBag 13 12 8 12 13 13 12 
Element 35 30 29 33 33 34 33 
Board 28 25 27 27 27 27 27 
Wall 19 12 19 19 19 19 19 
Stack 83 62 80 80 81 79 79 

Tabela 4-27 Porównanie liczby przypadków testowych wymaganych przez podzbiory SM i pełny 
zbiór mutantów 

 

Klasa/Pomijane 
operatory 

Zbiór 
pełny 

ROR, 
LOI 

ROR, LOI, 
AORB 

ROR, LOI, 
AORB, COI 

ROR, LOI, AORB, 
COI, AOIU 

Recipe 29 23 23 23 23 
CoffeeMaker 25 25 25 24 24 
Money 17 14 13 13 13 
MoneyBag 13 8 8 8 8 
Element 35 29 29 26 26 
Board 28 27 25 25 25 
Wall 19 19 19 18 18 
Stack 83 79 73 73 64 

Tabela 4-28 Porównanie liczby przypadków testowych wymaganych przez podzbiory SM 
(pomijaj ących więcej niż jeden operator) i pełny zbiór mutantów 
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W ostatniej tabeli przedstawione zostało porównanie liczby przypadków testowych 

wymaganych przez podzbiory NCL oraz OMIT. Warto zwrócić tu uwagę na podzbiory 

OMIT_1 pomijające część mutantów wygenerowanych przez operator AOIS. Przypomnijmy, 

że średni spadek pokrycia kodu i średni współczynnik „zabicia mutantów” uzyskany dla tych 

podzbiorów umożliwił spełnienie obu opisywanych wcześniej kryteriów. Pominięcie części 

mutantów typu AOIS umożliwiło pominięcie mniej istotnych przypadków testowych 

potrzebnych wcześniej do ich „zabicia”. Jednocześnie zachowana została efektywność 

powstałych zbiorów testów. 

Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

NCL OMIT_1 OMIT_2 

Recipe 29 16 24 24 

CoffeeMaker 25 23 18 20 

Money 17 16 12 11 

MoneyBag 13 12 7 8 

Element 35 35 30 25 

Board 28 20 24 25 

Wall 19 17 13 17 

Stack 83 74 79 72 

Tabela 4-29 Porównanie liczby przypadków testowych wymaganych przez podzbiory NCL, OMIT i 
pełny zbiór mutantów 

 

4.5.3. Spadek całkowitej liczby wykonań przypadków 
testowych 

Spadek liczby mutantów biorących udział w procesie testowania w połączeniu ze 

zmniejszeniem liczby wymaganych przypadków testowych wpływa na znaczne ograniczenie 

całkowitej liczby wykonanych testów. Do jej pomiaru użyte zostało opisane w podrozdziale 

3.4 narzędzie Console Output Analyzer. Spadek osiągnięty przez podzbiory SAMP 

(sampling), OP (operator) i METHOD (method) został przedstawiony w tabelach 4-30, 4-31 

oraz 4-32. Ostatni wiersz tabel zawiera średni procent o jaki udało się zredukować liczbę 

wykonań testów dla testowanych klas. Pomarańczowym tłem zaznaczono podzbiory 

spełniające oba stosowane w pracy kryteria oceny ich efektywności. Podzbiory SAMP 

umożliwiły zredukowanie całkowitej liczby wykonań przypadków testowych o 47,77%, 

podzbiory OP o 57,15%, a podzbiory METHOD aż o 68,41%.  
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Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

SAMP_60 SAMP_50 SAMP_40 SAMP_30 SAMP_20 SAMP_10 

Recipe 1631 823 658 429,67 280,67 162,67 60 
CoffeeMaker 4130 2131,33 1634 1273 838,67 486,33 180,33 
Money 412 192 143 109,33 68,67 43,33 17,33 
MoneyBag 330 162,67 139,67 108,33 73 33,33 15,67 
Element 6126 3181 2520,33 2013,33 1382,33 879 358 
Board 2399 1336,33 988,33 751 559,67 326 125,33 
Wall 2145 1209,67 948 717,67 433,33 302 123,33 
Stack 21785 12171,33 9482,67 7093,67 5072,33 3055,33 1037,67 

47,77% 59,12% 69,16% 79,29% 87,80% 95,18% 
Tabela 4-30 Spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych dla podzbiorów SAMP 

 

Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

OP_60 OP_50 OP_40 OP_30 OP_20 OP_10 

Recipe 1631 799 602,33 490 305,67 209,33 92 
CoffeeMaker 4130 2158,33 1800,67 1296 946,67 557 260 
Money 412 221 147 130,33 104,33 65,33 38,67 
MoneyBag 330 168,33 152 113 92,33 59,33 40 
Element 6126 3273,67 2618 2141,67 1424 977 410,67 
Board 2399 1292,67 1120 870,33 687 400,67 213,33 
Wall 2145 1181,33 971,33 673,33 513 347,67 122,33 
Stack 21785 11638,33 9988,67 7459,33 5103 3192,33 1316,33 

47,29% 57,15% 66,98% 75,73% 84,54% 92,40% 
Tabela 4-31 Spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych dla podzbiorów OP 

 

Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

M-D_60 M-D _50 M-D _40 M-D _30 M-D _20 M-D _10 

Recipe 1631 963,67 855,67 660,33 648 406,67 343 
CoffeeMaker 4130 2286,33 1848 1507,67 1111 684,33 451,33 
Money 412 247 184,33 169 117 96 94,67 
MoneyBag 330 180,33 160,67 146,67 137,33 96,33 99,33 
Element 6126 3406,67 2871 2275 1787,67 1165,33 644,33 
Board 2399 1408 1242,33 986 763 601,67 386,33 
Wall 2145 1301 962,67 793,67 539,33 398,67 198,33 
Stack 21785 13060,33 10560,67 8604 6521 4136 2496,67 

42,01% 52,17% 60,35% 68,41% 78,04% 83,45% 
Tabela 4-32 Spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych dla podzbiorów METHOD 

Nieco mniejszy poziom redukcji liczby wykonań uzyskano dla podzbiorów SM (selective 

mutation). Przedstawione w tabeli 4-33 podzbiory pomijające pojedyncze operatory 

umożliwiły ograniczenie całkowitej liczby wykonań testów o maksymalnie 19,98% 

(SM_ROR). Podzbiory pomijające kilka operatorów jednocześnie pozwoliły na zwiększenie 

tego procentu do 43,76% - przy jednoczesnym pominięciu 3 operatorów mutujących 

wymienionych w czwartej kolumnie tabeli 4-34. 
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Klasa/Podzbiór 
SM 

Zbiór 
pełny 

AOIS ROR LOI COI AORB AOIU 

Recipe 1631 957 1085 992 1561 1631 1531 
CoffeeMaker 4130 2278 4025 3717 3903 3580 4080 
Money 412 233 307 361 342 231 338 
MoneyBag 330 238 129 295 309 330 307 
Element 6126 3229 5037 5025 5657 4637 5686 
Board 2399 1521 2182 2109 2203 2287 2291 
Wall 2145 654 2002 1847 2057 1827 2030 
Stack 21785 10190 20919 17569 21338 19501 17414 

45,51% 19,98% 16,93% 6,84% 13,94% 8,67% 
Tabela 4-33 Spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych dla podzbiorów SM 

 

Klasa/Pomijane 
operatory 

Zbiór 
pełny 

ROR, 
LOI 

ROR, LOI, 
AORB 

ROR, LOI, 
AORB, COI 

ROR, LOI, AORB, 
COI, AOIU 

Recipe 1631 812 812 783 733 
CoffeeMaker 4130 3612 3062 2747 2629 
Money 412 281 167 158 145 
MoneyBag 330 110 110 92 81 
Element 6126 4290 3140 2609 2490 
Board 2399 1933 1697 1527 1426 
Wall 2145 1704 1386 1217 1110 
Stack 21785 17066 14278 14169 9708 

31,60% 43,76% 48,90% 54,41% 
Tabela 4-34 Spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych dla podzbiorów SM 

pomijaj ących więcej niż jeden operator 

Podzbiory NCL (no class-level) umożliwiły zredukowanie liczby mutantów zaledwie o 

9,59%. Następstwem tego jest również przedstawiony w tabeli 4-35 niski poziom redukcji 

całkowitej liczby wykonań przypadków testowych – 18,27%. Podzbiór OMIT_1 spełniający 

oba stosowane w ramach pracy kryteria zapewnił ograniczenie liczby wykonanych testów na 

poziomie 58,19%.  

Klasa/Podzbiór 
Zbiór 
pełny 

NCL OMIT_1 OMIT_2 

Recipe 1631 904 767 647 
CoffeeMaker 4130 2730 1730 1925 
Money 412 363 148 134 
MoneyBag 330 308 84 74 
Element 6126 6092 2710 2311 
Board 2399 1497 1365 1288 
Wall 2145 2070 669 799 
Stack 21785 20156 11301 8443 

18,27% 58,19% 61,42% 
Tabela 4-35 Spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych dla podzbiorów NCL i OMIT 
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4.6. Wykrywanie błędów w kodzie źródłowym 
Ostatnim etapem badania efektywności podzbiorów mutantów było sprawdzanie ich 

rzeczywistej przydatności w wykrywaniu błędów istniejących w kodzie źródłowym. Błędy 

zaproponowane przez studentów i absolwentów kierunków informatycznych [43] zostały 

wprowadzone pojedynczo do testowanych klas. Dla każdej błędnej wersji zostały 

uruchomione ułożone wcześniej zestawy przypadków testowych i korzystając z narzędzia 

JUnit zliczono jaka część błędów została wykryta. 

4.6.1. Podzbiory SAMP, OP i METHOD 
Liczba błędów wprowadzonych do każdej z testowanych klas została przedstawiona w 

drugiej kolumnie tabeli 4-36. Kolejna kolumna zawiera informację o tym jaka część tych 

błędów została wykryta przez przypadki testowe ułożone dla pełnych zbiorów mutantów. 

Okazało się, że za pomocą metody testowania mutacyjnego możliwe było wykrycie średnio 

96,15% błędów. Spośród podzbiorów SAMP (sampling) jedynie podzbiór SAMP_60 spełnia 

oba stosowane w pracy kryteria oceny efektywności podzbiorów. Przypadki testowe ułożone 

dla tego podzbioru umożliwiły wykrycie 91,74% wprowadzonych błędów. Zanotowano zatem 

blisko 5% spadek względem zbioru pełnego. 

Klasa/Podzbiór 
Liczba 
błędów 

Zbiór 
pełny 

S-P_60 S-P_50 S-P_40 S-P_30 S-P_20 S-P_10 

Recipe 24 87,50% 70,83% 72,22% 70,83% 63,89% 66,67% 48,61% 

CoffeeMaker 29 100% 100% 98,85% 100% 100% 98,85% 93,10% 

Money 10 100% 96,67% 76,67% 76,67% 83,33% 83,33% 63,33% 

MoneyBag 14 85,71% 85,71% 85,71% 83,33% 83,33% 76,19% 78,57% 

Element 20 100% 95% 93,33% 95% 81,67% 85% 66,67% 

Board 26 100% 91,03% 89,74% 88,46% 85,90% 84,62% 79,49% 

Wall 24 100% 100% 100% 98,61% 95,83% 91,67% 84,72% 

Stack 25 96% 94,67% 93,33% 89,33% 92% 89,33% 69,33% 

96,15% 91,74% 88,73% 87,78% 85,74% 84,46% 72,98% 

Tabela 4-36 Procent błędów wykrywanych przez przypadki testowe ułożone dla pełnego zbioru 
mutantów i podzbiorów SAMP 

Spadek liczby błędów wykrywanych przez przypadki testowe ułożone dla podzbiorów 

OP (operator) został przedstawiony w tabeli 4-37. Największy średni procent przekraczający 

poziom 90% został uzyskany dla podzbiorów OP_60 i OP_50, które spełniają jednocześnie 

kryteria I i II. 
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Klasa/Podzbiór 
Liczba 
błędów 

Zbiór 
pełny 

OP_60 OP_50 OP_40 OP_30 OP_20 OP_10 

Recipe 24 87,50% 70,83% 66,67% 68,06% 63,89% 61,11% 43,06% 
CoffeeMaker 29 100% 100% 100% 100% 100% 98,85% 97,70% 
Money 10 100% 100% 93,33% 86,67% 100% 90% 80% 
MoneyBag 14 85,71% 85,71% 85,71% 85,71% 83,33% 80,95% 80,95% 
Element 20 100% 96,67% 96,67% 95% 93,33% 83,33% 66,67% 
Board 26 100% 91,03% 91,03% 88,46% 87,18% 84,62% 76,92% 
Wall 24 100% 100% 100% 100% 98,61% 94,44% 88,89% 
Stack 25 96% 96% 96% 94,67% 88% 81,33% 70,67% 

96,15% 92,53% 91,18% 89,82% 89,29% 84,33% 75,61% 

Tabela 4-37 Procent błędów wykrywanych przez przypadki testowe ułożone dla pełnego zbioru 
mutantów i podzbiorów OP 

W tabeli 4-38 przestawiono wyniki dla ostatniego typu podzbiorów utworzonych za 

pomocą metody próbkowania mutantów (ang. mutant sampling) – podzbiorów METHOD. Aż 

pięć z sześciu podzbiorów przekroczyło tu poziom 90%. Jednocześnie spośród czterech 

podzbiorów spełniających kryteria I i II najlepszy rezultat wynoszący 94,12% został uzyskany 

przez podzbiór METOHD_60. Spadek względem pełnego zbioru mutantów wyniósł dla niego 

jedynie 2%. 

Klasa/Podzbiór 
Liczba 
błędów 

Zbiór 
pełny 

M-D_60 M-D _50 M-D _40 M-D _30 M-D _20 M-D _10 

Recipe 24 87,50% 76,39% 63,89% 69,44% 69,44% 62,50% 55,56% 
CoffeeMaker 29 100% 100% 100% 100% 100% 98,85% 97,70% 
Money 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93,33% 
MoneyBag 14 85,71% 85,71% 85,71% 83,33% 85,71% 85,71% 85,71% 
Element 20 100% 100% 98,33% 98,33% 98,33% 96,67% 76,67% 
Board 26 100% 94,87% 92,31% 91,03% 88,46% 89,74% 85,90% 
Wall 24 100% 100% 100% 97,22% 100% 97,22% 91,67% 
Stack 25 96% 96% 96% 96% 93,33% 93,33% 88% 

96,15% 94,12% 92,03% 91,92% 91,91% 90,50% 84,32% 

Tabela 4-38 Procent błędów wykrywanych przez przypadki testowe ułożone dla pełnego zbioru 
mutantów i podzbiorów METHOD 

4.6.2. Podzbiory SM 
Średni procent błędów wykrywanych przez podzbiory SM (selective mutation) 

pomijające pojedyncze operatory został przedstawiony w tabeli 4-39. Każdy z wymienionych 

tam podzbiorów umożliwił wykrycie średnio co najmniej 93% błędów. Najmniejszy 

(wynoszący mniej niż 1 %) spadek względem pełnego zbioru mutantów został uzyskany 

przez podzbiory SM_COI oraz SM_AORB. 
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Klasa/Podzbiór 
SM 

Liczba 
błędów 

Zbiór 
pełny 

AOIS ROR LOI COI AORB AOIU 

Recipe 24 87,50% 83,33% 83,33% 83,33% 87,50% 87,50% 87,50% 

CoffeeMaker 29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Money 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90,00% 

MoneyBag 14 85,71% 85,71% 78,57% 78,57% 78,57% 78,57% 78,57% 

Element 20 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 

Board 26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Wall 24 100% 91,67% 100% 100% 100% 100% 100% 

Stack 25 96% 96% 96% 96% 96% 96% 92% 

96,15% 94,59% 94,11% 94,74% 95,26% 95,26% 93,51% 

Tabela 4-39 Procent błędów wykrywanych przez przypadki testowe ułożone dla pełnego zbioru 
mutantów i podzbiorów SM 

Niewiele gorsze rezultaty uzyskano dla podzbiorów SM pomijających więcej niż jeden 

operator mutacyjny jednocześnie. Przedstawiony w piątej kolumnie tabeli 4-40 podzbiór 

pomijający jednocześnie 3 operatory, podobnie jak podzbiory wymienione w tabeli 

poprzedniej, umożliwił wykrycie średnio ponad 93% błędów. 

Klasa/Pomijane 
operatory 

Liczba 
błędów 

Zbiór 
pełny 

ROR, 
LOI 

ROR, LOI, 
AORB 

ROR, LOI, 
AORB, COI 

ROR, LOI, 
AORB, COI, 

AOIU 

Recipe 24 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 

CoffeeMaker 29 100% 100% 100% 100% 100% 

Money 10 100% 100% 100% 100% 100% 

MoneyBag 14 85,71% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 

Element 20 100% 95% 95% 95% 95% 

Board 26 100% 100% 100% 100% 100% 

Wall 24 100% 100% 100% 100% 100% 

Stack 25 96% 96% 92% 92% 92% 

96,15% 93,74% 93,24% 93,24% 93,24% 

Tabela 4-40 Procent błędów wykrywanych przez przypadki testowe ułożone dla pełnego zbioru mutantów 
i podzbiorów SM pomijających więcej niż jeden operator 

 

4.6.3. Podzbiory NCL i OMIT 
Podzbiory NCL pomijające mutanty wygenerowane przez operatory poziomu klasy (ang. 

class-level) zapewniały niewielki poziom redukcji liczby mutantów oraz całkowitej liczby 

wykonań przypadków testowych (rozdział 4.5). O ich małej przydatności świadczy również 
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prawie 4% spadek liczby wykrywanych błędów liczony względem pełnego zbioru mutantów 

– tabela 4-41. 

Znacznie lepszy rezultat został uzyskany przez podzbiory OMIT_1. Podzbiór ten oprócz 

tego, że spełnia jednocześnie kryteria I i II umożliwił również wykrycie 93,80% błędów 

wprowadzonych do kodu źródłowego. 

Klasa/Podzbiór Liczba 
błędów 

Zbiór 
pełny 

NCL OMIT_1 OMIT_2 

Recipe 24 87,50% 87,50% 87,50% 54,17% 
CoffeeMaker 29 100% 100% 100% 100% 
Money 10 100% 90% 90% 100% 
MoneyBag 14 85,71% 78,57% 85,71% 85,71% 
Element 20 100% 95% 95% 100% 
Board 26 100% 92,31% 96,15% 96,15% 
Wall 24 100% 100% 100% 100% 
Stack 25 96% 96% 96% 96% 

96,15% 92,42% 93,80% 91,50% 

Tabela 4-41 Procent błędów wykrywanych przez przypadki testowe ułożone dla pełnego zbioru mutantów 
oraz podzbiorów NCL i OMIT 

4.7. Podsumowanie eksperymentów 
Celem przeprowadzonych eksperymentów było ograniczanie początkowego pełnego 

zbioru mutantów prowadzące do powstania efektywnych jego podzbiorów. W 

eksperymentach użyta została wtyczka MuClipse [23] umożliwiająca posługiwanie się metodą 

mutacyjną, generator testów jednostkowych CodePro [30] oraz stworzone na potrzeby pracy 

narzędzia Mutants Remover i Console Output Analyzer. Przedmiotem badań było 8 klas 

napisanych w języku Java, dla których utworzone zostały zestawy przypadków testowych 

umożliwiające „zabicie” wszystkich mutantów nierównoważnych. Do ograniczania pełnego 

zbioru mutantów wykorzystane zostały metody próbkowania mutantów (ang. mutant 

sampling) oraz mutacji selektywnych (ang. selective mutation). Zaproponowanych zostało 6 

typów podzbiorów: SAMP (sampling), OP (operator), METHOD (metohd), SM (selective 

mutation), NCL (no class-level) oraz OMIT (omit), które zostały opisane dokładniej w 

podrozdziale 4.2. Do oceny ich efektywności zastosowane zostały dwa przybliżone w 

podrozdziałach 4.3 i 4.4 kryteria: 

• współczynnik „zabicia mutantów” mierzony dla przypadków testowych ułożonych 

dla podzbioru oraz pełnego zbioru mutantów (wartość współczynnika co najmniej 

95%) – kryterium I, 
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• spadek pokrycia kodu źródłowego uzyskiwany przez przypadki testowe ułożone dla 

podzbioru mutantów mierzony względem pokrycia uzyskanego dla pełnego zbioru 

mutantów (maksymalny dopuszczalny spadek 2%) – kryterium II. 

Oprócz sprawdzenia efektywności każdy podzbiór był badany również pod kątem 

zdolności wykrywania błędów wprowadzonych do kodu źródłowego oraz zapewnianego 

poziomu redukcji kosztu obliczeniowego. Sprawdzony został: 

• spadek liczebności podzbioru,  

• zmiana liczby wymaganych przypadków testowych potrzebnych do uzyskania 

maksymalnego współczynnika „zabicia mutantów”, 

• spadek całkowitej liczby wykonań przypadków testowych w całym procesie 

testowania. 

W tabeli 4-42 przedstawiono podsumowanie rezultatów uzyskanych przez podzbiory 

spełniające jednocześnie oba wymienione wcześniej kryteria – kryterium I i kryterium II. 

Największy poziom redukcji całkowitej liczby wykonań przypadków testowych został 

osiągnięty przez podzbiór METHOD_60 i wyniósł ponad 68%. Wśród podzbiorów SM 

najlepszy (pod względem redukcji kosztu obliczeniowego) rezultat uzyskał podzbiór 

SM_ROR_LOI_AOIU pomijający jednocześnie trzy wymienione w jego nazwie operatory 

mutujące – 43,76%. Warto również zwrócić uwagę na podzbiór OMIT_1, który został 

zaproponowany w pracy na podstawie doświadczenia i wiedzy nabytej w trakcie 

przeprowadzania eksperymentów. Podzbiór tego typu pomija tylko pewne typy mutantów 

generowane przez niektóre operatory, dzięki czemu otrzymane zostały bardzo dobre rezultaty. 

Całkowita liczba wykonań przypadków testowych została przez ten podzbiór zredukowana o 

58,19%, czyli mniej niż w przypadku podzbioru METHOD_30. Jeśli jednak porównamy 

pozostałe uzyskane rezultaty, to okazuje się, że wypadają one zdecydowanie na korzyść 

podzbioru OMIT_1: 

• współczynnik „zabicia mutantów”: OMIT_1 - 96,39%, METHOD_30 - 95,46%, 

• spadek pokrycia kodu źródłowego: OMIT_1 - 0,38%, METHOD_30 - 1,05%, 

• procent wykrytych błędów: OMIT_1 - 93,80%, METHOD_30 - 91,91%. 
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Podzbiór 
Współczynnik 

„zabicia 
mutantów” 

Spadek 
pokrycia 

kodu 
źródłowego 

Procent 
wykrytych 

błędów 

Redukcja 
liczby 

mutantów 

Redukcja 
liczby 

wykonań 
przypadków 
testowych 

SAMP_60 97,49% 1,45% 91,74% 39,79% 47,77% 
OP_60 97,89% 1,03% 92,53% 38,84% 47,29% 
OP_50 97,03% 0,83% 91,18% 48,05% 57,15% 
METHOD_60 98,17% 0,72% 94,12% 34,67% 42,01% 
METHOD_50 97,40% 1,03% 92,03% 43,63% 52,17% 
METHOD_40 96,80% 1,05% 91,92% 51,63% 60,35% 
METHOD_30 95,46% 1,05% 91,91% 59,41% 68,41% 
SM_ROR 97,72% 0,46% 94,11% 15,16% 19,98% 
SM_LOI 99,97% 0,09% 94,74% 12,09% 16,93% 
SM_COI 100% 0,69% 95,26% 6,89% 6,84% 
SM_AORB 98,79% 1,56% 95,26% 10,67% 13,94% 
SM_AOIU 99,98% 0,69% 93,51% 5,96% 8,67% 
SM_ROR_LOI 97,69% 0,46% 93,74% 27,25% 31,60% 
SM_R_L_A 95,38% 1,94% 93,24% 36,58% 43,76% 
OMIT_1 96,39% 0,38% 93,80% 47,51% 58,19% 

Tabela 4-42 Podsumowanie rezultatów uzyskanych przez podzbiory spełniające jednocześnie kryteria I i 
II (przez SM_R_L_A został oznaczony podzbiór SM_ROR_LOI_AOIU) 

Zastosowanie każdego z typów podzbiorów wymienionych w tabeli 4-42 umożliwiło 

zredukowanie całkowitej liczby wykonań przypadków testowych o co najmniej 40%. Jak 

pokazano na przykładzie podzbiorów OMIT_1 i METHOD_30 wyższy poziom redukcji 

wpływa bezpośrednio na pogorszenie pozostałych rezultatów. W gestii osoby wykonującej 

testy leży decyzja czy dążyć do jak najwyższej redukcji liczby wykonań przypadków 

testowych kosztem możliwego spadku pokrycia kodu czy liczby wykrywanych błędów. 

W eksperymentach sprawdzono również przydatność operatorów poziomu klasy (ang. 

class-level). Utworzone podzbiory NCL (no class-level) pomijające te operatory okazały się 

być mało przydatne. Wpłynął na to niewielki stopień redukcji liczby mutantów (9,58%), 

redukcji liczby wykonań przypadków testowych (18,27%), a także zaobserwowany w 

przypadku dwóch testowanych klas wysoki spadek pokrycia kodu źródłowego skutkujący 

średnią wartością spadku powyżej 2%. Mutanty poziomu klasy okazały się być zatem 

przydatne w procesie testowania i nie jest wskazane rezygnowanie z nich. 

Podobnie jak w artykułach opisanych w podrozdziale 4.1 użycie mutacji selektywnych  

oraz metody próbkowania mutantów pozwoliło na znaczne ograniczenie liczby mutantów 

biorących w procesie testowania, a w konsekwencji redukcji wymaganego kosztu 
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obliczeniowego. Autorzy opisanych tam artykułów inaczej definiowali redukcję kosztu 

zapewnianą przez podzbiory: jako koszt utworzenia zestawu przypadków testowych [31] lub 

jak Mresa i Bottaci [36] rozpatrując dodatkowo koszt identyfikacji mutantów równoważnych. 

W każdym jednak przypadku możliwe okazało się wygenerowanie podzbioru pomijającego 

część mutantów i umożliwiającego znaczną redukcję różnie definiowanego kosztu przy 

jednoczesnym minimalnym tylko spadku efektywności testów. 
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5. Uwagi końcowe 
Metoda testowania mutacyjnego niejednokrotnie umożliwia uzyskanie rezultatów 

lepszych od tradycyjnych kryteriów oceny zbiorów przypadków testowych opierających się 

na badaniu pokrycia przepływu sterowania lub danych [44,45,46]. Nie jest jednak 

powszechnie stosowana ze względu na jej czasochłonność i dość wysoki koszt obliczeniowy. 

Jedną z podstawowych niedogodności wpływającą na czasochłonność metody mutacyjnej 

jest potrzeba identyfikacji mutantów równoważnych. Niestety dostępne narzędzia nie 

umożliwiają automatycznego ich wykrywania i wymagana jest samodzielna analiza kodu 

źródłowego. W przypadku ogólnym podjęcie decyzji o równoważności mutanta jest jednak 

problemem nierozstrzygalnym [6]. Wysoki narzut obliczeniowy występujący w metodzie 

mutacyjnej jest z kolei spowodowany koniecznością wielokrotnego wykonywania mutantów 

będących zmodyfikowanymi wersjami kodu oryginalnego. 

Celem pracy było sprawdzenie przydatności metod próbkowania mutantów (ang. mutant 

sampling) oraz mutacji selektywnych (ang. selective mutation) w redukcji kosztu 

obliczeniowego związanego z testowaniem mutacyjnym. Zaplanowano i przeprowadzono w 

tym celu eksperymenty opisane w podrozdziale 4.2 pracy. Wyniki i wnioski wynikające z 

eksperymentów zostały następnie podsumowane w podrozdziale 4.7. 

Sprawne przeprowadzenie eksperymentów wymagało stworzenia narzędzi pomocniczych 

opisanych w podrozdziałach 3.3. i 3.4. Użycie Mutants Removera umożliwiło 

zautomatyzowanie redukowania liczby mutantów zbioru pełnego i tworzenie w ten sposób 

podzbiorów opisanych w podrozdziale 4.2. Z kolei zadaniem narzędzia Console Output 

Analyzer była analiza tekstu wypisywanego przez wtyczkę MuClipse w oknie konsoli i 

uzyskanie w ten sposób informacji przydatnych w zaplanowanych eksperymentach. 

W ramach eksperymentów testom zostało poddanym 8 klas przedstawionych w tabeli 4-

1. Dla każdej z nich utworzonych zostało 67 podzbiorów mutantów i tyle samo zestawów 

przypadków testowych. Potrzebny do tego sumaryczny nakład pracy uniemożliwił 

przetestowanie większej liczby klas. Co więcej nie da się stwierdzić ze stuprocentową 

pewnością czy przetestowane klasy są wystarczająco reprezentatywnym podzbiorem. 

Potwierdzenie wartości uzyskanych wyników byłoby możliwe po przeprowadzeniu dalszych 

eksperymentów na znacznie większej liczbie klas. Przydatne byłyby wówczas narzędzia 

jeszcze bardziej usprawniające proces testowania. Wskazane byłoby użycie przede wszystkim 

doskonalszych generatorów przypadków testowych. Przypadki testowe wygenerowane przez 
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wtyczkę CodePro stanowiły bowiem jedynie 28,78% ogólnej liczby testów. Niemniej jednak 

rezultaty uzyskane w ramach pracy oraz w artykułach opisanych w podrozdziale 4.1 

pozwalają stwierdzić, że metody próbkowania mutantów i mutacji selektywnych umożliwiają 

generowanie efektywnych podzbiorów mutantów zapewniających znaczną redukcję kosztu 

obliczeniowego związanego z metodą mutacyjną. Koszt ten może zostać dodatkowo 

zredukowany za pomocą pozostałych metod przedstawionych w podrozdziale 2.2.2. Wydaje 

się, że najlepsze rezultaty mogą zostać osiągnięte przy jednoczesnym zastosowaniu kilku 

metod należących do różnych opisanych tam kategorii: znalezienie efektywnego podzbioru 

mutantów (ang. do fewer), jednoczesne wykonywanie wielu mutantów (ang. do faster), 

generowanie mutantów bezpośrednio z kodu bajtowego oraz zastosowanie mutacji słabych 

(ang. do smarter). Uzyskana w ten sposób redukcja kosztu obliczeniowego mogłaby znacznie 

przyspieszyć i usprawnić proces testowania mutacyjnego, dzięki czemu metoda mutacyjna 

zyskałaby na popularności i byłaby powszechniej stosowana. 
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Dodatek A – Rozwinięcia skrótów operatorów mutujących 
i zbiorów mutantów wymienionych w pracy 

Operatory mutuj ące: 

• abs (absolute value insertion), 

• AOIS (Arithmetic Operator Insertion, Short-cut), 

• AOIU (Arithmetic Operator Insertion, Unary), 

• AORB (Arithmetic Operator Replacement, Binary),  

• AORS (Arithmetic Operator Replacement, Short-cut), 

• ASRS (Short-cut Assignment Operator Replacement), 

• COD (Conditional Operator Deletion), 

• COI (Conditional Operator Insertion), 

• COR (Conditional Operator Replacement), 

• LOI (Logical Operator Insertion), 

• ROR (Relational Operator Replacement), 

• sdl (statement deletion), 

• san (statement analysis), 

• uoi (unary operator insertion). 

Zbiory mutantów wymienione w artykułach opisanych w podrozdziale 4.1: 

• ES (Expression/Statement),  

• RS (Replacement/Statement), 

• RE (Replacement/Expression), 

• E (Expression), 

• eff (efficient operators), 

• efa (efficient operators + abs), 

• exp (expression). 

Podzbiory mutantów generowane w przeprowadzanych eksperymentach i opisane w 

podrozdziale 4.2: 

• SAMP (sampling) – podzbiór utworzony poprzez losowe pomijanie mutantów 

należących do pełnego zbioru mutantów za pomocą metody próbkowania mutantów 
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(ang. mutant sampling), szczegółowy opis tworzenia nazw podzbioru znajduje się w 

podrozdziale 4.2.1 

• OP (operator) – podzbiór utworzony poprzez losowe pomijanie części mutantów 

wygenerowanych przez każdy operator mutujący, szczegółowy opis tworzenia nazw 

podzbioru znajduje się w podrozdziale 4.2.2 

• METHOD (method) – podzbiór utworzony poprzez pominięcie części mutantów 

generowanych przez każdy operator mutujący niezależnie dla każdej z metod 

testowanej klasy, szczegółowy opis tworzenia nazw podzbioru znajduje się w 

podrozdziale 4.2.3 

• SM (selective mutation) – podzbiór utworzony poprzez pominięcie wszystkich 

mutantów wygenerowanych przez wybrane operatory mutujące – metoda mutacji 

selektywnych (ang. selective mutation), szczegółowy opis tworzenia nazw podzbioru 

znajduje się w podrozdziale 4.2.4 

• NCL (no class-level) – podzbiór utworzony poprzez pominięcie wszystkich mutantów 

wygenerowanych za pomocą operatorów poziomu klasy (ang. class-level), 

szczegółowy opis tworzenia nazw podzbioru znajduje się w podrozdziale 4.2.5 

• OMIT (omit) – podzbiór utworzony poprzez pominięcie pewnych typów mutantów 

wygenerowanych przez część operatorów mutujących, szczegółowy opis tworzenia 

nazw podzbioru znajduje się w podrozdziale 4.2.7 
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Dodatek B - Zależność wartości współczynnika „zabicia 
mutantów” od spadku liczby mutantów dla podzbiorów 
SAMP, OP i METHOD 
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Dodatek C - Zależność spadku pokrycia kodu źródłowego 
od spadku liczby mutantów dla podzbiorów SAMP, OP i 
METHOD 
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