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Priorização de testes baseada em similaridade usa funções de similaridade para eficientemente ordenar testes, maximizando sua diversidade [1, 3].
Testes parecidos tendem a detectar defeitos semelhantes de um sistema, logo sua execução simultânea não traz ganhos [1].
Calculo de matriz de similaridade (SM) contendo os graus de similaridade entre todos os pares de teste (custo de O(n2 )).
Ordenação de testes: algoritmo de priorização usando distância máxima local (LMDP [2]).

Algoritmo paralelo de geração de matrizes de similaridade (PGSM)

Algoritmo Parallel LMDP (PLMDP)

I Propomos um algoritmo paralelo de geração de matrizes de similaridade (PGSM) que usa np processos OpenMPI.
I Um processo mestre distribui os nr casos de teste entre os np − 1
processos escravos.
I Escravos calculam uma parcela contígua de SM com no máximo
nr (nr −1)
2(np−1) similaridades.

I AllReduce: Busca o processo p com o par de testes hti , tj i mais distinto
I Broadcast: Transmite o par de testes hti , tj i para solicitar descarte
1: INPUT: T = {t1 , t2 , ... , tnr }, np − 1 escravos com seus SMp
2: OUTPUT: TCS // Testes priorizados
3: TCS ← []
4: while #T > 0 do
5:
if #T > 1 then
6:
AllReduce(ds , p, MAXLOC) // max(ds (ti , tj )) ∈ SMp
7:
Broadcast(ti , tj , p) // p broadcast hti , tj i
8:
TCS.add(ti ); TCS.add(tj )
9:
T ← T \{ti , tj } // mestre e escravos
10:
else
11:
TCS.add(ti ) where ti ∈ T
12:
T ←∅
13:
end if
14: end while

Ex.: Alocação da tarefa de cálculo similaridade (ds ) entre três escravos
(pslv , 1 ≤ slv ≤ 3) e quatro casos de teste (i.e. np = 4).
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Resultados

Figura 1: Tempo médio de execução do PLMDP

I NP =⇒ número de cálculos de similaridade
I NP e avg(∆t) inversamente proporcionais
I Redução no ∆t

Figura 2: Speedup do PLMDP

I Speedup crescente em função de NP
I Speedup crescente para NR > 2
I Sobrecarga para NR ≤ 2

Experimento

Figura 3: Eficiência do PLMDP

I PGSM =⇒ Baixa eficiência
I Escravos ociosos (overhead)
I Remoção de pares mais distintos

Considerações finais
I Priorização paralela de testes baseada em similaridade
PGSM: Distribuição dos pares de teste
PLMDP: Busca paralela e ordenação dos pares mais distintos
I Implementação em C++ e OpenMPI
I Mestre+Escravo: um mestre e np − 1 escravos
Mestre: Distribui os testes entre os np − 1 escravos
Escravos: Calcula graus de similaridade em paralelo
I Resultados
I Redução no tempo médio de execução
I Queda no avg(∆t) para NP maiores
I Ineficiência no gerenciamento de recursos
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