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RESUMO
As atividades de manutenção do software consomem cerca de 70% do custo
total do projeto. Para reduzir o custo de manutenção do código, a refatoração é uma
estratégia que pode ser aplicada. A refatoração é uma atividade de reescrita de
componentes internos que permite torná-los mais fáceis de serem entendidos e
modificados sem a alteração do seu comportamento observável. Identificar o
momento no qual a refatoração é recomendada é o mesmo que prever o esforço
necessário para realizar futuras alterações. As técnicas que realizam esta
identificação dependem da inspeção do código por especialistas. Neste trabalho,
desenvolve-se uma abordagem para apoiar a decisão da refatoração de trechos de
código em sistemas orientados a objetos, diminuindo a subjetividade da avaliação de
especialistas e a necessidade da inspeção do código. Neste trabalho, estuda-se a
relação entre trechos de código de alterações no sistema e a decisão dos
especialistas sobre a necessidade de refatoração do código alterado, utilizando
algumas métricas de manutenibilidade, como o Índice de Manutenibilidade,
Complexidade Ciclomática e as Métricas de Chidamber e Kemerer e as Linhas de
Código. Desse modo, são identificadas as métricas mais representativas para a
avaliação da refatoração pela aplicação de métodos de regressão; e é elaborada
uma fórmula que aponta quando os valores das métricas indicam o momento no qual
os especialistas recomendam a aplicação da refatoração. Ao aplicar a fórmula
encontrada o trabalho foi capaz de prever a necessidade de refatoração em 86,67%
dos casos.

Palavras Chaves: refatoração;
manutenibilidade

métricas de manutenibilidade; avaliação da

ABSTRACT
An approach to decision support refactoring based on maintainability metrics
Software maintenance tasks consume about 70% of the total project cost. To
reduce this cost refactoring is a strategy that may be applied. Refactoring is the act of
rewriting internal component in order to turn them easily understood and modified
without changing its observable behavior. To identify when the refactoring is
recommended is the same as predicting the effort needed to make future changes.
Technics to perform this identification depends on expert evaluation. The aim of this
work is to develop an approach to support the decision about refactoring code in
object-oriented systems, reducing the subjectivity of expert evaluation and the need
for code inspection. In this paper, we study the relationship between changes of code
snippets in the system and the decision of the experts about the need of refactoring
the code changed using some maintainability metrics such as Maintability Index,
Cyclomatic Complexity, the Chidamber and Kemerer Metrics and Lines of Code.
Thus, it identifies which metrics are most significant for assessing refactoring by
applying regression methods; and it elaborates a formula that indicates when the
metric values indicate the time at which the experts recommend the application of
refactoring. By applying the found formula, the work was able to predict the need for
refactoring in 86.67% of cases.

Keywords: Refactoring; Maintainability metrics; evaluation of maintainability
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
No ciclo de vida de um software típico, o desenvolvimento de um projeto é
estimado em 30% do custo total, enquanto sua manutenção, em 70% (BOEHM, B.;
BASILI, V. R., 2001). Por consequência, existe a necessidade do gerenciamento do
esforço de manutenção e a sua medição, pois, segundo Demarco (1986), não se
consegue controlar aquilo que não se mede.
A fim de padronizar o termo que define a facilidade com a qual o software pode
ser alterado, a norma ISO\IEEE 25010 (2011) definiu manutenibilidade, que,
segundo a norma, é “o grau de eficácia e eficiência com que o produto ou o sistema
pode ser modificado pelos responsáveis pela manutenção” (ISO/IEEE 25010, 2011,
p.14). A manutenibilidade de um sistema afeta diretamente o seu tempo de
alteração.
Para Pressman (2009), a mudança no software pode ocorrer a qualquer
momento por qualquer motivo, com o agravante de que alguns tipos de sistemas,
como os aplicativos Web, possuem funcionalidades que devem ser disponibilizadas
para os usuários em questão de dias ou semanas, para garantir que o sistema esteja
disponível na data adequada.
Alguns autores, como Anda (2007), Fowler et al. (1999) e McCabe (1976),
desenvolveram métodos para medir a manutenibilidade do software criando métricas
ou realizando a busca de características que indicam que a qualidade do código está
inadequada. Para eles, os métodos de identificação de trechos de código com falhas
de manutenibilidade têm etapas em comum: a busca de classes ou estruturas que
estão com os indicadores de manutenibilidade negativos, a necessidade de uma
avaliação manual e a correção da falha, que corresponde à reescrita de todo ou
parte do software.
O livro de Fowler et al. (1999) descreve uma técnica usada para reescrever
trechos de código, em sistemas orientados a objeto, chamada de “refatoração”, que
é “a mudança feita na estrutura interna do software para torná-lo fácil de entender e
barato de ser modificado, sem alterar seu comportamento observável” (FOWLER, M.
et al., 1999, p. 53). Para Kent (2002), a refatoração deve ser aplicada continuamente
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no processo de desenvolvimento, a fim de manter a manutenibilidade em níveis
adequados.
Para Fowler et al. (1999), a avaliação da qualidade do código produzido é
realizada pela busca de indicadores, que apontam para problemas chamados de
Code Smells ou “Cheiro do Código”. Code Smells expressam a metáfora do mal
cheiro e, aplicadas ao contexto da engenharia de software, indicam que o código
difícil de manter deixa indícios de que precisa ser refatorado.
Já Chidamber e Kemerer (1994) criaram uma série de métricas estruturais
chamadas “métricas de CK”. Em seus experimentos, aplicaram as métricas a uma
série de sistemas e analisaram os resultados usando modelos estatísticos em busca
de valores fora da distribuição normal, pois estes possivelmente representariam
problemas de projeto.
Anda (2007) avalia a manutenibilidade de um software de forma combinada
utilizando métricas bem definidas e a vaga definição de especialistas.
Porém, nestes estudos, a avaliação dos indicadores não é determinística para a
decisão da refatoração, sempre dependendo de avaliadores e seus critérios
subjetivos para decidir se o código precisa ou não ser reescrito.
A dependência de especialistas leva a problemas como a dificuldade de
depender de pessoas qualificadas para realizar esta avaliação e à divergência de
opinião entre especialistas. (ANDA, B., 2007). Além disso, existem cenários onde a
dependência de critérios subjetivos não é adequada, como em casos de exigência
legal ou de departamentos de qualidade interna que exigem a documentação de
processos e procedimentos de acordo com a normal NBR/ISO 9001 (2000). Logo, o
processo de decisão sobre a necessidade de refatoração precisa de critérios
objetivos passíveis de serem documentados e reproduzidos.
1.2 Objetivos
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma abordagem para avaliar se a
refatoração poderá ser recomendada para determinados trechos de código fonte,
como uma nova implementação. E, dessa forma, torná-lo mais eficiente para futuras
alterações utilizando-se de métricas de manutenibilidade.
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O objetivo é que a abordagem identifique os trechos de código recomendados
para a refatoração em projetos dentro de um ambiente de desenvolvimento de
software, como uma empresa ou um conjunto de empresas, permitindo uma
avaliação adequada para cada ambiente e possibilitando a identificação de trechos
que tenham a refatoração recomendada, sem a necessidade da inspeção do código
pelos especialistas do ambiente em estudo e, a cada nova implementação. E desta
maneira, proporcionando melhor eficiência em comparação com uma revisão do
código produzido manualmente.
A classificação de trechos para a qual a refatoração é recomendada deve
diminuir a necessidade da inspeção de código. Porém, para definir os valores de
manutenibilidade adequados para o ambiente da aplicação utilizado nesta
abordagem, o trabalho utiliza-se da avaliação de especialistas sobre uma amostra
de trechos de código. Documentações auxiliares como documentos de arquitetura e
guias de desenvolvimento estão fora do escopo do trabalho, a abordagem se
restringe a avaliar a manutenibilidade apenas pela avaliação do código fonte.
1.3 Resultados esperados e Contribuições
A avaliação da necessidade de refatoração, utilizando métricas, conduz a
resultados diferentes para cada empresa na qual a abordagem é aplicada; pois,
segundo Anda (2007), cada desenvolvedor utilizam critérios diferentes de avaliação,
e, segundo Bray et al. (1977, p.232), existe a necessidade de calibrar os valores da
métrica Índice de Manutenibilidade para cada sistema corporativo, a calibração
ocorre pela avaliação de especialistas, mas Bray et al. (1977, p.232) não propõe um
método para a calibração. Logo, uma contribuição deste trabalho é proporcionar
uma abordagem para definir um ou mais valores para cada métrica de
manutenibilidade

que

indique(m)

quando

a

refatoração

é

recomendada

especificamente para cada ambiente (como, por exemplo, em uma determinada
empresa) no qual a abordagem proposta seja aplicada.
Os trabalhos de McCabe (1976), Chidamber e Kemerer (1994) definem métricas
que representam a manutenibilidade, mas não estabelecem valores de métrica que
indiquem a necessidade de refazer o código para melhora de estruturas internas.
Neste trabalho, complementa-se os estudos apresentados por estes autores.
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Oman e Hagemeister (1992) definem valores que indicam quando a
manutenibilidade está adequada, definindo a métrica Índice de Manutenibilidade.
Porém, apesar da atualização dos valores por Oman et al. (1994), alguns autores
recomendam a sua calibração para adequar o seu uso de acordo com a
necessidade de cada ambiente (BRAY, M. et al. 1997, p.232). Por consequência,
este trabalho tem como contribuição a definição da abordagem para encontrar
valores que representem a manutenibilidade adequada para cada ambiente; em
complemento aos trabalhos que tentam definir uma regra que atenda todos os
sistemas, de maneira geral, conforme ilustrado pela figura 1. Outra contribuição, em
relação ao trabalho de Oman et al. (1994), é a aplicação da métrica Índice de
Manutenibilidade para sistemas orientado a objetos que é um dos objetivos deste
trabalho.
Figura 1 - Escopo do valor de métricas que o trabalho busca

Fonte: Elaborado pelo autor

Em uma mesma empresa, diferentes projetos podem ter requisitos não
funcionais distintos, justificando a perda da manutenibilidade em detrimento de outro
atributo de qualidade. Por isso, esta abordagem limita-se a indicar os trechos que
possuem problemas de manutenibilidade, sem considerar a sua relação com os
demais atributos propostos na norma ISO/IEC 25010:2011. Consequentemente, é
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esperado que em alguns casos a abordagem classifique o trecho de código como
um candidato a ser refatorado, mas também que a equipe de desenvolvimento
justifique a sua não refatoração devido a requisitos não funcionais que conflitam com
a manutenibilidade.
Anda (2007) confrontou métricas de manutenibilidade com a opinião de
especialistas para avaliar um conjunto de sistemas e identificar qual dos sistemas
possui a melhor manutenibilidade. A contribuição deste trabalho em relação ao de
Anda (2007) é a avaliação de trechos de código com o objetivo da refatoração dos
sistemas, e não da avaliação da manutenibilidade entre sistemas; além de utilizar
um conjunto de métricas diferentes de acordo com trabalhos complementares ao de
Anda (2007), como o Yamashita (2013) e Sjøberg et al. (2013), que estendem o
estudo previamente realizado por esta autora.
1.4 Método de Trabalho
A elaboração deste trabalho consiste nas seguintes atividades:


Pesquisa bibliográfica: é realizada a pesquisa sobre os conceitos de
manutenibilidade segundo a ISO 25010:2011(2011), a refatoração que foi
criada por Opdyke (1992) e descrita por Fowler et al. (1999) e as principais
métricas de manutenibilidade, como a complexidade ciclomática (MCCABE,
T., 1976), índice de manutenibilidade (OMAN, P., et al. 1992) e as métricas de
CK (CHIDAMBER, S.; KEMERER, C., 1994). Buscam-se trabalhos de
pesquisa, preferencialmente nos últimos anos, que utilizaram estes conceitos
para identificação de problemas na manutenção, indicação da necessidade
de refatoração e a utilização de métricas de manutenibilidade.



Especificação e escolha das métricas: de acordo com os objetivos do
trabalho, são definidas as características da manutenibilidade que devem ser
observadas e quais métricas serão utilizadas. As métricas são selecionadas
por sua aderência aos atributos de qualidade, facilidade de uso, referências
na literatura e número de ferramentas que realizam a medição. Na literatura
há diversas métricas que avaliam a manutenibilidade, como as métricas de
CK (CHIDAMBER, S.; KEMERER, C., 1994), complexidade ciclomática
(MCCABE, T., 1976), índice de manutenibilidade (OMAN, P. et al. 1992), além
da utilização de métricas que expressam o volume do código, como Linhas de
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Código (LOC – do inglês Lines Of Code), número de classes, número de
métodos e número de propriedades.


Especificação

da

estratégia

de

coleta

de

dados

de

especialistas:

especificação do modo de coleta das opiniões dos especialistas sobre a
necessidade de refatoração. O questionário deve coletar a opinião utilizando
perguntas fechadas, questionando a necessidade de refatoração de cada
trecho de código a fim de classifica-las de acordo com a sua severidade.


Recrutamento de especialistas: Nesta etapa são recrutados especialistas de
desenvolvimento de software de uma determinada empresa que se
disponham a participar do experimento. Estes especialistas são recrutados
priorizando àqueles com maior tempo de experiência, na linguagem C#, e de
acordo com sua posição dentro da empresa que atuam.



Seleção de ferramentas e trechos de código para avaliação: realiza-se a
seleção dos trechos de código a serem observados. Observam-se os
seguintes critérios para escolhas: disponibilidade de acesso, a utilização de
ferramentas de controle de versão e o uso destes códigos pelos especialistas.
Nesta etapa selecionam-se ferramentas para medir a amostra de trechos de
código. Selecionam-se as ferramentas comparando a sua popularidade entre
os usuários da linguagem C# e pela facilidade de uso.



Descrição da abordagem para coleta de dados: nesta etapa é descrito o
processo de medição, definindo os passos que são executados para
avaliação dos trechos de código.



Coleta de dados: para cada trecho de código deve-se realizar a medição da
manutenibilidade

com

as

ferramentas

de

medição

propostas

e

o

preenchimento dos formulários pelos especialistas recrutados.


Análise dos dados: realiza-se a análise dos dados coletados em busca da
relação entre as métricas de manutenibilidade com a decisão de refatoração
dos especialistas. Espera-se encontrar uma função estimada que defina
quando a refatoração se faz necessária. Para realizar esta análise, utiliza-se
análise estatística, que tem como base a técnica de análise de regressão.
Com a técnica calcula-se o coeficiente de determinação (R²) para as métricas
em relação à decisão dos especialistas em diversos modelos. Dessa forma,
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espera-se encontrar as métricas que tem maior relação com a decisão da
refatoração e elimina-se do modelo as métricas que apresentam um baixo
valor para o nível descritivo (valor p).
1.5 Organização do trabalho
O trabalho está organizado da seguinte forma:
A seção 2, Fundamentos, apresenta a compilação dos conceitos de
manutenibilidade, refatoração e as principais métricas de manutenibilidade de
software, selecionando e justificando as métricas que são utilizadas neste estudo.
A seção 3, Estado da Arte, descreve os trabalhos de pesquisa mais recentes
que discorrem sobre a avaliação da manutenibilidade de sistemas. Estes estudos
tratam a avaliação da qualidade utilizando code smells, modelo para a predição dos
benefícios à refatoração, críticas à utilização das métricas atuais, entre outros.
A seção 4, Descrição da abordagem, descreve o processo necessário para
medir a manutenibilidade utilizando as métricas selecionadas pelas seções 2 e 3. A
seção apresenta uma pesquisa sobre as principais ferramentas de medição de
métricas do mercado para a linguagem C# selecionando as ferramentas utilizadas
neste trabalho.
A seção 5, Experimento e Análise dos Dados, apresenta a medição das métricas
de manutenibilidade para cada trecho de código. O questionário é respondido por
especialistas a fim de realizar a comparação das métricas com a opinião dos
especialistas. Nesta seção, é realizada a busca da relação que expresse a
necessidade de refatoração. Complementarmente, é discutida a relação das
métricas utilizadas com a noção de manutenibilidade.
A seção 6, Conclusão, apresenta os resultados do experimento, verificando se a
abordagem proporciona melhorias em relação à avaliação manual de especialistas.
Nesta seção é verificado se os objetivos foram atingidos e são apresentadas
sugestões para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS
O objetivo desta seção é apresentar os principais artigos e os conceitos de
manutenibilidade, métricas de software e refatoração, que são usados como
referência para o desenvolvimento deste trabalho.
2.1 Manutenibilidade
Neste trabalho, os conceitos de manutenibilidade e qualidade utilizados são
definidos

pela

Standardization)

norma

da

ISO

de número

(do

inglês,

25010:2011 -

International

Organization

Systems and software

for

Quality

Requirements and Evaluation (SQuaRE).
A ISO 25010 define como qualidade do sistema o grau com que o sistema
satisfaz as necessidades explícitas e implícitas de vários envolvidos (ISO/IEC 25010,
2011). Além disso, a ISO realiza a decomposição hierárquica da qualidade do
produto em uma série de características, chamadas atributo de qualidade, que são
características mensuráveis da qualidade do software.
São definidos três modelos de qualidade e cada um deles agrupa uma série de
atributos de qualidade, de acordo com o seu impacto para a pessoa envolvida.
Os modelos de qualidade são:
1. Qualidade do uso: agrupa as características do ponto de vista de quem utiliza
o sistema como operador;
2. Qualidade do produto: agrupa as características como propriedades do
sistema do ponto de vista de quem cria ou mantém o sistema;
3. Qualidade de dados: agrupa as características do ponto de vista das
propriedades dos dados utilizados pelo sistema.
A figura 2 mostra a estrutura do modelo de qualidade do uso, enquanto a figura
3 mostra a estrutura do modelo de qualidade do produto.
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Figura 2 - Modelo de qualidade de uso
Qualidade
no uso

Eficácia

Eficiência

Eficácia

Adequação
aos riscos

Satisfação

Cobertura
de contexto

Utilidade

Riscos
econômicos

Completeza
de contexto

Confiança

Saúde e
segurança

Flexibilidade

Prazer

Ambiente

Eficiência

Conforto
Fonte: Adaptado de ISO/IEC 25010:2011

Figura 3 - Modelo de qualidade de produto
Qualidade
de produto
de Software
Adequação
funcional

Completeza

Exatidão

Eficiência de
execução
Comportam
ento em
relação ao
tempo
Utilização
de recursos

Adequação
Capacidade

Compatibilid
ade

Coexistência

Interoperabil
idade

Usabilidade

Confiança

Reconhecim
ento
adequado
Facilidade
de operação
Projeção de
erros do
usuário
Estética de
interface
com o
usuário

Maturidade

Segurança

Manutenibilidade

Confiabilidade

Modularidade

Adaptação

Reusabilidade

Facilidade
de
instalação

Disponibilida
de

Integridade

Tolerância a
falhas

Não repúdio

Analisibilidade

Capacidade
de
recuperação

Responsabil
idade

Modificabilidade

Autenticidade

Portabilidade

Facilidade
de
substituição

Testabilidade

Acessibilidade

Fonte: Adaptado de ISO/IEC 25010:2011

Para este trabalho, o atributo de qualidade em estudo é a manutenibilidade
definida como um dos atributos de qualidade, que é o grau de eficácia e eficiência
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com que o produto ou o sistema pode ser modificado pelos responsáveis pela
manutenção.

A

refatoração

do

código

tem

por

objetivo

a

melhora

da

manutenibilidade; porém, ela proporciona outros benefícios que podem justificar a
sua aplicação, como listados no item 2.4 desta seção. A refatoração pode afetar os
demais atributos de qualidade, mas a interdependência está fora do escopo deste
trabalho.
Os subatributos de manutenibilidade estão definidos abaixo, de acordo com a
ISO/IEC 25010 (2011):

A. Modularidade: o grau em que um programa é dividido em componentes, de
tal forma que uma mudança num componente tem um impacto mínimo sobre
os outros componentes;
B. Reusabilidade: grau em que um componente, ou parte dele, pode ser usado
em mais de um sistema, ou na construção de outros componentes;
C. Analisibilidade: grau de eficácia e eficiência da capacidade de avaliação de
impacto de mudança sobre um produto ou sistema, ou sobre um produto para
diagnosticar deficiências e defeitos, ou para identificar partes a serem
modificadas;
D. Modificabilidade: grau de eficácia e eficiência com que o produto ou o
sistema pode ser modificado sem introduzir defeitos ou degradar a qualidade
existente do produto.
E. Testabilidade: grau de eficácia e eficiência com que um critério de teste pode
ser estabelecido para o sistema, produto ou componente, e o esforço para a
sua realização.
Comentários sobre a ISO e a sua classificação de Manutenibilidade:
A ISO categoriza os atributos de qualidade definindo a manutenibilidade,
apoiando os estudos como fundamento e proporcionando um vocabulário comum.
Cada métrica de manutenibilidade trata um conjunto de subatributos, sendo que
alguns destes subatributos podem ser conflitantes. Logo, a arquitetura deve
considerar os prós e contras (trade off) entre os atributos e subatributos.
A refatoração impacta os atributos de qualidade e cada projeto possui requisitos
não funcionais particulares que são consequências das necessidades de negócio.
Como esta abordagem tem como objetivo ser independente de projeto, a análise da
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relação entre os atributos para suportar a decisão da refatoração está fora do
escopo do estudo.
Ao observar o atributo de qualidade manutenibilidade, é possível observar
algumas relações possivelmente conflitantes, como a relação da reusabilidade com
a testabilidade. É possível que um determinado componente seja de fácil
reutilização, mas não possua interfaces apropriadas para testes. Também existe a
ocorrência de subatributos correlacionados, como a modificabilidade, que é
influenciada diretamente pela modularidade e analisibilidade (ISO 25010:2011, 2011,
p.15).
Devido a esta relação de difícil separação entre os subatributos, a
manutenibilidade considerada neste estudo é composta por todos os seus
subatributos.
2.2 Métricas de Software
Fenton e Pfleeger (1997) definem o processo de medição como o
processo em que os números e símbolos são atribuídos a entidades do mundo
real para descrevê-los apropriadamente. A medição é utilizada para realizar a
comparação entre as entidades do mundo real.
No contexto da engenharia de software, a medição é usada para entender
o que ocorre nos processos de desenvolvimento e manutenção do software
(FENTON, N. E.; PFLEEGER, 1999, p. 13).
Pressman (2009) discutiu a eficácia da utilização de métricas de software
afirmando a existência de centenas de métricas propostas para avaliar
sistemas, mas ressaltando que nem todas fornecem apoio prático para a
engenharia de software. Isto porque algumas delas são muito complexas,
outras são esotéricas, e algumas não expressam a noção intuitiva sobre
qualidade de software.
A seleção de métricas utilizadas neste estudo utilizou os critérios citados
por Pressman (2009): (1) busca de um apoio prático, (2) popularidade em
artigos, (3) disponibilidade de ferramentas para a medição na linguagem C#, e
(4) crítica destas métricas na literatura.
Algumas das métricas que buscam avaliar a manutenibilidade do software
estão destacadas nas subseções em sequência.
2.2.1 Métricas de Halstead
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Métricas criadas por Halstead (1977) são calculadas de forma estática
usando operandos e operadores de um trecho de código, independentemente
da linguagem de programação. A estratégia que motivou a sua criação foi a
compreensão do código fonte como um conjunto de componentes
matemáticos.
As métricas Halstead são calculadas pelas fórmulas e valores resumidos
na tabela 1.
Tabela 1 - Métricas de Halstead
Fórmulas para as métricas de Halstead
O número de operadores distintos

ƞ1

O número de operandos distintos

ƞ2

O número total de operadores

N1

O número total de operandos

N2

O Vocabulário do programa

ƞ = ƞ1 + ƞ2

Tamanho do programa

N = N1 + N2

Tamanho calculado do programa

̌ = ƞ1 log 2 ƞ1 + ƞ2 log 2 ƞ2
N

Volume

𝑉 = 𝑁. log 2 ƞ
ƞ1 N2
𝐷=
.
2 ƞ2

Dificuldade
Esforço
Fonte: Adaptado de Halstead (1977)

𝐸 = 𝐷 .𝑉

Comentários sobre as métricas de Halstead:
O trabalho de Halstead (1977) foi uma das primeiras pesquisas a definir métricas
para medição da manutenibilidade. O seu estudo foi baseado em sistemas
estruturados, fornecendo uma visão volumétrica sobre a quantidade de informações
que um trecho de código contém.
A métrica Índice de Manutenibilidade utiliza o volume de Halstead para compor o
seu valor; porém, não foi encontrada ferramenta que realiza a medição das métricas
de Halstead para a linguagem C#.
As métricas de Halstead também não expressam a visão intuitiva da
manutenibilidade do software. Neste trabalho, as métricas de Halstead não serão
utilizadas.
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2.2.2 Complexidade Ciclomática
A complexidade ciclomática é a métrica elaborada no estudo de McCabe (1976)
com o objetivo de medir o esforço de teste e depuração de um programa
estruturado.
A métrica se baseia na interpretação do fluxo de execução de um programa,
entendendo o fluxo como um grafo, o que permite a utilização das propriedades dos
grafos para atribuir um valor de complexidade.
Ela surgiu em contraposição a métricas de volumes como linhas de código, pois,
para o estudo de McCabe (1976), um programa com múltiplos caminhos, como, por
exemplo, com múltiplas instruções IF-ELSE, é mais complexo de ser depurado do
que programas com muitas linhas de código, que seguem um fluxo único.
Para calcular a complexidade ciclomática, cada instrução de decisão é
interpretada como um nó do grafo e cada bloco de instruções sequenciais como uma
aresta.
A complexidade é calculada pela formula de Berge, conforme a fórmula 1: “O
número ciclomático V(G) do grafo G com n vértices, e Nós, e p componentes
conectados é: ” (1977, apud MCCABE, p. 308).
𝑣 (𝐺 ) = 𝑒 − 𝑛 + 𝑝

(1)

Comentários sobre a complexidade ciclomática:
A complexidade ciclomática é uma métrica criada originalmente para sistemas
estruturados, podendo ser aplicada em sistemas orientados a objetos pela medição
de métodos.
A sua utilização é comum em diversas ferramentas de cálculos de métricas em
.NET avaliadas por Novak e Rakic (2010), e parte integrante de ferramentas nativas
de desenvolvimento da plataforma C#, popularizando o seu uso.
A métrica complexidade ciclomática permite a compressão do esforço
necessário para testar todos os possíveis caminhos do fluxo do código, impactando
diretamente o esforço de testes, o que justifica o seu uso no experimento.
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2.2.3 Índice de manutenibilidade
O índice de manutenibilidade, ou MI (do inglês - Maintainability Index), combina
diversas métricas já existentes em uma única métrica, com a finalidade de
representar o esforço sobre a manutenção em um único valor (OMAN, P.,
HAGEMEISTER, K., 1992).
Para construção da métrica foram utilizadas algumas das métricas existentes
que expressam a noção de manutenibilidade. Para isto o autor definiu três grupos de
métricas que deveriam ser observados. São elas:
1. Métricas de atributos de maturidade: definidos a partir de características
físicas e medidas pala idade e pelo uso do sistema;
2. Métricas de código fonte: características do código de fonte do sistema; são
classificadas nas seguintes subcategorias: estrutura de controle, estrutura de
informação e tipografia, nome e comentários;
3. Métricas de documentação de apoio: características de documentação do
sistema, sendo documentação abstrata ou atributos físicos.
Estas métricas foram observadas em 16 grandes sistemas da empresa HP, a fim
de se encontrar uma relação que expressava a manutenibilidade para os
engenheiros desta empresa (OMAN, P. et. al., 1994).
Após a coleta destas métricas foram utilizados cinco métodos para quantificar o
esforço de manutenção. São eles:
a. Modelos hierárquicos e multidimensionais;
b. Modelos de regressão polinomiais;
c. Medida da complexidade para previsão de erros do código;
d. Análise estatística para considerar somente os componentes principais;
e. Análise de fatores.
No estudo de Oman, P. et al. (1994), algumas métricas se destacaram para a
previsão do esforço de manutenção, resultando em uma função que expressa a
manutenibilidade, e resultando na equação 2:
𝑀𝐼 = 171 − 5,2 ln(𝐻𝑉) − 0,23𝐶𝐶 − 16,2 ln(𝐿𝑂𝐶) + 50 sin √2.46 ∗ 𝐶𝑂𝑀

(2)
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onde

HV é o Volume de Halstead, CC é Complexidade
Ciclomática, LOC são as linhas de código e COM é a
porcentagem de comentários do sistema.

Para validação, a métrica foi aplicada em 11 sistemas das empresas HP e do
Departamento de Defesa Americano, e o seu resultado foi comparado com a opinião
dos engenheiros da HP sobre a dificuldade de manutenção dos sistemas avaliados.
Os resultados classificaram os sistemas com o valor de índice de
manutenibilidade maior que 85 como sistemas de alta manutenibilidade, e, aqueles
com menos de 65, como sistemas de baixa manutenibilidade.
Porém, o estudo realizado por Bray et al. (1997) recomenda cautela na sua
utilização. É recomendada a calibração dos valores, a fim de adequar de forma mais
precisa os coeficientes que classificam o código como bom ou ruim (BRAY, M. et al.
1997, p.232). Além disso, o estudo recomenda que os usuários da métrica adequem
o peso da porcentagem de comentários de acordo com a quantidade necessária
para cada situação.
A utilização de comentário de código não é recomendada para alguns autores,
como Martin, et al. (2008), que desestimulam o uso de comentários no código, pois a
maior parte dos comentários são utilizados como uma tentativa de diminuir
problemas na legibilidade do código. Logo, a própria existência de comentários no
código é um indício de que o código não está bom. O livro de Fowler et al. (1999)
chegou a classificar o uso de comentários como um code smell, pois a utilização de
nomes de métodos e variáveis torna o uso de comentários desnecessário. Porém,
para ele, em alguns casos o uso de comentário pode ser justificado.
Comentários sobre o Índice de Manutenibilidade:
A métrica do índice de manutenibilidade estabeleceu um valor ideal a fim de
tentar identificar problemas de manutenção no código. Ela foi criada para sistemas
estruturados, podendo ser utilizada em sistemas orientados a objetos pela medição
de métodos de classes.
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Os problemas encontrados pela métrica podem indicar um trecho de código
candidato para a refatoração. Mas, devido à origem da métrica para sistemas
estruturados e da refatoração para sistemas orientados a objetos, é esperado que
ela tenha sua aplicabilidade parcial ao indicar trechos candidatos à refatoração.
Assim como levantado por Novak e Rakic (2010), existem diversas ferramentas
que realizam a medição do índice de manutenibilidade em sistemas desenvolvidos
na linguagem C#; sendo esta uma das métricas mais usadas para expressar a
complexidade de métodos entre os usuários da plataforma .NET. Por estas
características, o uso desta métrica no experimento do trabalho é justificado.
2.2.4 Métricas de Chidamber & Kemerer
As métricas de manutenibilidade apresentadas anteriormente foram criadas para
medição de sistemas procedurais e adaptadas para sistemas orientados a objetos.
Um conjunto de métricas criadas para medição do projeto de sistemas orientados a
objetos são as métricas de Chidamber e Kemerer (CHIDAMBER, S.; KEMERER, C.
1994).
As métricas de Chidamber e Kemerer se baseiam no processo de projeto
orientado a objetos, OOD (do inglês – Object Oriented Design), proposto por Booch,
com a proposta de expressar os conceitos deste paradigma como acoplamento e
coesão.
Do processo OOD são derivados seis métricas que expressam os conceitos da
OOD. São elas:
a. Métodos ponderados por classe – WMC (do inglês - Weighted Methods Per
Class):
Métrica calculada pelo número de métodos de cada classe ponderada pela
complexidade de cada método.
A métrica foi definida com as seguintes expectativas:


O número de métodos e a sua complexidade estão diretamente
relacionados ao tempo e esforço para desenvolver a classe.



Quanto maior o número de métodos na classe, maior o seu potencial
impacto para os seus filhos, dado que eles herdam todos os métodos
definidos pela classe.
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Uma classe com um número maior de métodos provavelmente é mais
específica, limitando um possível reúso.

b. Profundidade da árvore de herança – DIT (do inglês - Depth of Inheritance
Tree):
Mede o número de filhos de uma determinada classe. Caso uma classe não
tenha filhos, o seu valor de DIT é zero. Caso a classe possua herança
múltipla, o valor do DIT é o valor da sua maior profundidade.
A métrica foi definida com as seguintes expectativas:


Quanto maior é a hierarquia de classes, maior o número de métodos
herdados, tornando-a mais complexa.



Árvores maiores implicam uma complexidade maior do projeto.



Quanto maior é a árvore, maior é o potencial de reúso dos métodos
herdados.

c. Número de filhos – NOC (do inglês – Number of Children):
Número de subclasses de uma classe na hierarquia.
A métrica foi definida com as seguintes expectativas:


Quanto maior o número de filhos, maior o reúso.



Quanto mais filhos uma classe tem, maior a probabilidade de abstração
indevida da classe pai.



Quanto maior o NOC, maior o número de testes necessários para a
classe.

d. Acoplamento entre objetos – CBO (do inglês – Coupling between object
classes):
Número de classes com a qual a classe medida está acoplada.
A métrica foi definida com as seguintes expectativas:


Quanto maior o acoplamento entre objetos, pior é sua capacidade de
modularização, diminuindo o seu reúso.



Para aumentar a modularidade e promover o encapsulamento, objetos
acoplados devem ser mantidos no mínimo. Quanto maior o CBO, maior
a sensibilidade da classe a mudanças devido a mudanças em outra
classe.
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CBO é útil para determinar o quão complexo será o teste. Quanto
maior o CBO, mais rigoroso o teste precisa ser.

e. Repostas para a classe – RFC (do inglês – Response For a Class):
O número de métodos que podem ser potencialmente chamados em resposta
a uma mensagem recebida por um objeto.
A métrica foi definida com as seguintes expectativas:


Se o valor de RFC for muito alto, o teste e a depuração para a classe
se tornam mais complicados, necessitando um conhecimento maior do
testador.



Quanto maior o RFC, maior a complexidade da classe.



O pior caso para o RFC irá guiar o tempo necessário para teste do
sistema.

f. Falta de coesão nos métodos – LCOM (do inglês – Lack of Cohesion in
Methods):
LCOM é a contagem do número de métodos semelhantes subtraída da
contagem de número de métodos não semelhantes. A semelhança é obtida
pelo número de atributos utilizados pelos métodos.
A métrica foi definida com as seguintes expectativas:


A coesão é desejável, pois ela promove o encapsulamento.



Um valor alto de LCOM indica que a classe provavelmente deve ser
quebrada em duas ou mais subclasses.



Qualquer medida dos métodos ajuda a identificar falhas no projeto de
classes.



Baixa coesão aumenta a complexidade e aumenta o risco de erros
durante o desenvolvimento.

Comentários sobre as métricas de CK:
Segundo Anda (2007), as métricas de CK são provavelmente as métricas mais
usadas. Para Barbosa Junior (2011), elas são o conjunto de métricas estáticas mais
referenciais na literatura de TI. Além disso, as métricas de CK são uma das
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primeiras métricas baseadas no modelo de programação orientado a objetos, o que
justifica o uso destas métricas neste trabalho.
Uma das características das métricas de CK é que as suas métricas podem
indicar valores conflitantes; enquanto uma métrica indica um resultado positivo para
manutenibilidade, outra pode indicar o resultado negativo. Assim como as métricas
NOC e DIT, que avaliam diferentes atributos de qualidade da manutenibilidade,
quanto maior o número de filhos de uma classe (NOC), melhor a sua reutilização;
mas sua complexidade também aumenta (DIT). Logo, existe a necessidade de que
as equipes de desenvolvimento e/ou arquitetura avaliem e definam o valor ideal para
cada atributo de qualidade considerando os prós e contras de cada um, esta
definição está fora do escopo deste trabalho.
A métrica CBO pode ser criticada sobre o ponto de vista dos princípios SOLID
descritos por Martin et al. (2003).
SOLID é o acrônimo (do inglês - Single responsibility, Open-closed, Liskov
substitution, Interface segregation and Dependency inversion) dos 5 princípios que
um programador deve seguir para produzir um código reutilizável e eliminar os Code
Smells. O quadro 1 lista os princípios e a suas definições.
Quadro 1 - Princípios SOLID

Letra

Nome

Definição

S

Princípio da Responsabilidade

Uma classe deve ter um, e somente um, motivo

Única (do inglês -Single

para mudar.

responsibility principle)
O

L

Princípio Aberto-Fechado (do

Uma classe deve ser aberta para extensão, mas

inglês - Open/closed principle)

fechada para mudanças.

Princípio da Substituição de

Objetos no programa devem ser substituíveis

Liskov (do inglês -Liskov

por instâncias de seus subtipos.

substitution principle)
I

Princípio da Segregação da

Muitas interfaces específicas para cada cliente

Interface (do inglês - Interface

são melhores do que interfaces de uso geral.

segregation principle)
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D

Princípio da inversão da

As classes devem depender de abstrações de

dependência (do inglês -

outras classes, não de implementações.

Dependency inversion principle)
Fonte: Adaptado de Martin et al. (2003)

O princípio de segregação de interfaces ISP (do inglês – Interface Segregation
Principe) afirma que não se deve utilizar classes que dependem diretamente de
outras classes, recomendando a utilização de interfaces ou classes abstratas para
que a dependência seja reduzida.
Porém, a métrica CBO, que tem por objetivo medir o acoplamento entre as
classes, não distingue a dependência entre classes, interfaces ou classes abstratas
em sua contagem, realizando uma medição do acoplamento de classes, mas
somente de modo parcial para sistemas que utilizam interfaces e classes abstratas.
Devido à popularidade das métricas de CK, seu relacionamento com os
conceitos de OOD e a ampla quantidade de ferramentas que realizam a sua
medição para a linguagem C#, elas serão utilizadas de maneira integral e sem
modificações no estudo.
2.3 Avaliação por especialistas
Segundo Anda (2007), existem duas formas de se avaliar a manutenibilidade
pela avaliação de especialistas: a avaliação não guiada e a guiada.
Ambas as estratégias possuem dificuldades relacionadas à confiabilidade dos
avaliadores. O estudo de Schneiderman (2007, apud ANDA, B., p. 206) encontrou
divergência de opinião na avaliação de especialistas, sendo que os especialistas
deste estudo não participaram do processo de desenvolvimento dos sistemas em
análise. Já Shepperd (2007, apud ANDA, B., p. 206) encontrou alta confiabilidade na
avaliação de especialistas que participam do time de desenvolvimento do sistema.
Outra dificuldade apontada por Anda (2007) é a de que a avaliação por
especialistas depende de pessoas qualificadas, com um alto nível de conhecimento
nas ferramentas utilizadas para desenvolver o sistema em análise.
Mas, apesar destas dificuldades, a avaliação por especialistas é uma das
técnicas mais utilizadas para a revisão de código. O livro de Fowler et al. (1999)
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afirma que cabe aos especialistas e desenvolvedores do sistema quantificar qual é o
momento de refatorar o sistema, definindo quanto é o número de linhas de código
que caracteriza um método longo demais e quanto é o número de parâmetros que
caracteriza um excesso.
2.3.1 Avaliação Não Guiada
A avaliação de software não guiada é a revisão do código de fonte por um ou
mais desenvolvedores, normalmente com um alto grau de conhecimento, em busca
de falhas no projeto ou na implementação.
O seu processo é demorado devido à natureza manual desta atividade, o que
justifica o uso de técnicas e abordagem para a redução deste tempo, como a técnica
proposta por este trabalho.
2.3.2 Avaliação Guiada
A avaliação de software guiada é realizada por especialistas utilizando algum
tipo de documentação de apoio, como, por exemplo, checklist, panfletos e outros
guias formais.
Uma das formas de avaliação guiada é a busca de Code Smells (cheiro do
código) no código fonte.
Code Smells é definido por Fowler et al. (1999) como a metáfora que expressa
que o código difícil de manter deixa indícios de que precisa ser refatorado. Porém,
para Fowler et al. (1999), avaliar e tomar a decisão sobre esses indícios depende
dos critérios do avaliador.
Segundo Yamashita e Moonen (2012), uma grande vantagem da utilização do
Code Smells é a sua associação com uma série de estratégias de refatoração, mas
sua utilização requer abordagens alternativas, como a inspeção do código, para
avaliar a manutenibilidade do sistema.
O estudo de Sjøberg (2013) avalia a utilização de code smells como
complemento para quantificar o esforço de manutenção dos sistemas, pois não
refletem todos os aspectos da manutenibilidade. Sjøberg (2013) sugeriu utilizar os
Code Smells como um guia para os especialistas que avaliam determinado trecho de
código.
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2.4 Refatoração
O termo refatoração (do inglês Refactoring) surgiu na tese de Ph.D. de Opdyke
(1992) como a alteração da técnica da reestruturação, que é aplicada em funções e
módulos em sistemas estruturados, para aplicação em sistemas orientados a
objetos.
A refatoração é “a mudança feita na estrutura interna do software para torná-lo
fácil de se entender e barato para se modificar sem alterar seu comportamento
observável” (Fowler, M. et al, 1999, p.53). O objetivo da refatoração é a melhora da
manutenibilidade em estruturas internas, e ocorre durante o processo de
desenvolvimento, durante os processos de desenvolvimento e operação.
Para Fowler et al. (1999), a aplicação da refatoração deve ocorrer dentro do
processo

de

desenvolvimento

de

sistemas,

sendo

responsabilidade

do

desenvolvedor a divisão do tempo entre as atividades de desenvolvimento e
refatoração.
O livro de Fowler et al. (1999) listou os seguintes benefícios da aplicação da
refatoração:
a. Melhoria do projeto do software: O software, comumente, é desenvolvido para
atingir objetivos de curto prazo, e os desenvolvedores podem realizar
mudanças mesmo sem a compreensão total do projeto, ocasionando na
perda de estrutura do projeto. Logo, a realização de refatorações auxilia na
integridade da estrutura do projeto.
b. Melhoria da capacidade de compreensão do código: O principal objetivo da
atividade de desenvolvimento é a produção de código que execute uma
funcionalidade, muitas vezes sem considerar os efeitos negativos sobre a
manutenibilidade. Já a atividade da refatoração, por não ter como objetivo a
produção de código, e sim a sua melhoria, aumenta a manutenibilidade.
c. Melhoria no processo de localização de defeitos: Uma consequência do
aumento da manutenibilidade é o aumento da legibilidade, o que facilita o
processo de localização de trechos defeituosos.
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d. Redução no tempo de alterações: Como consequência da melhoria da
manutenibilidade, ocorre a diminuição de defeitos pré-existentes, o que faz
com que os desenvolvedores foquem na construção de novas
funcionalidades, além de proporcionar a reutilização de estruturas
previamente implementadas, ocasionando o ganho de velocidade no
desenvolvimento.
No livro de Fowler et al. (1999), são listadas algumas dificuldades e problemas
que ocorrem durante o processo de aplicação da refatoração. São eles:
a. Banco de dados: A refatoração em aplicações que são altamente acopladas
com o esquema de banco de dados torna-se difícil devido à dependência de
uma estrutura externa que, muitas vezes, não pode ser alterada. Além disso,
há a dificuldade da migração de dados entre esquemas, pois, uma vez que o
esquema é alterado, deve-se migrar os dados para o esquema refatorado.
b. Troca de interfaces publicadas: Podem existir aplicações clientes que
realizam chamadas a métodos do projeto pela utilização de interfaces. Logo,
qualquer alteração na interface resulta na perda da compatibilidade com as
aplicações que utilizam a interface anterior.
c. Mudanças no projeto da aplicação são resistentes à refatoração: Alterações
no projeto da aplicação, ou em componentes centrais do projeto, quando
estes não foram projetados para permitir alterações, são difíceis, pois
normalmente impactam diversas classes.
d. Aplicação da refatoração em casos da necessidade de reescrita: A aplicação
da refatoração em sistemas com alto número de defeitos pré-existentes não é
efetiva. Nestes casos, é recomendada a reescrita total do código.
e. Aplicação da refatoração em sistemas com exigência de desempenho: A
refatoração aumenta a manutenibilidade, e este aumento tem uma relação de
perda (trade off) do desempenho. Para as aplicações no qual o desempenho
seja um requisito não funcional, como em sistemas de tempo real, o código
desenvolvido é de alta complexidade e baixa legibilidade.
O livro de Fowler et al. (1999) associa cada code smell a uma serie de
estratégias de refatoração, proporcionando um guia de passos a serem realizados
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quando um problema é encontrado. A relação dos code smells com as refatorações
pode ser visualizada no Anexo A.
Ao todo, o catálogo de Fowler et al. (1999) possui 22 code smells que podem ser
eliminados por um catálogo de 72 operações de refatoração.
Abaixo segue a definição de alguns dos code smells, propostos por Fowler et al
(1999):


Duplicated Code (ou código duplicado): ocorre quando uma estrutura de
código se repete em mais de um lugar.



Long Method (ou método longo): Ocorre quando um método é muito
extenso.



Large Class (ou classe grande): Ocorre quando uma classe é extensa
demais e possui muitas funcionalidades.



Long Parameter List (ou lista de parâmetro longa): Ocorre quando
existem muitos parâmetros passados como argumentos de um método.



Divergent Change (ou mudança divergente): Ocorre quando uma classe,
método ou trecho de código, deve ser alterado (a), comumente por razões
diferentes.



Shotgun Surgery (ou cirurgia de espingarda): Ocorre quando, devido a
uma razão de mudança, é necessário alterar diversos pequenos
fragmentos de código pela aplicação.



Feature Envy (ou inveja de funcionalidades): Ocorre quando um método
utiliza muitos dados e propriedades de outra classe que não a classe que
ele pertence.



Data Clumps (ou amontoado de dados): Ocorre quando o uso de grupo
de dados se repete no código.



Primitive Obsession (ou obsessão de primitivos): Ocorre quando há
excesso no uso de tipos primitivos.



Switch Statements (ou instruções Switch): Quando existe a repetição de
instruções switch.
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Parallel Inheritance Hierarchies (ou Hierarquias de herança paralelas):
Ocorre quando existe a necessidade de criar uma subclasse em uma
classe devido à criação de uma subclasse em outra classe.



Lazy Class (ou classe preguiçosa): Ocorre quando uma classe existente
possui poucos métodos ou atributos, não justificando a sua existência.



Inappropriate Intimacy (ou intimidade inapropriada): ocorre quando uma
classe depende demais de detalhes ou de implementações de outras
classes.

A aplicação do catálogo de eliminação de code smells ocorre a exemplo do
processo de refatoração do Code Smell, código duplicado (do nome original em
inglês Duplicated Code):
Utilizar a refatoração Extrair Método (do inglês - Extract Method) para eliminar a
duplicidade de código e, em sequência, utilizar a refatoração “Subir Método na
Hierarquia” (do inglês - Pull Up Method), a fim de reaproveitar trecho de código
utilizando a herança. Se o código similar não for igual, pode-se utilizar o “Extrair
Método” para separar as partes divergentes; se os códigos realizarem a mesma
tarefa de modos diferentes, pode-se selecionar o mais simples deles usando a
refatoração “Algoritmo Substituto” (do inglês – Substitute Algorithm).
Comentários sobre a Refatoração:
A refatoração é uma técnica para melhoria da manutenibilidade que ocorre pela
mudança e reorganização de trechos de código durante o processo de
desenvolvimento. Porém, conforme descrito no livro de Fowler et al. (1999), a
refatoração não é recomendada em algumas situações, como em sistemas que
possuem muitos problemas, tornando a refatoração insuficiente para garantia da
manutenibilidade adequada. Neste cenário, recomenda-se a atividade de reescrita
do sistema. A figura 4 mostra o relacionamento dos problemas de manutenção com
as possíveis ações corretivas, além de apresentar como estes problemas podem ser
identificados.

34

Figura 4 - Ações causadas por problemas de manutenção

Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar do catálogo de refatoração proposto no livro de Fowler et al. (1999),
podem existir outras atividades de reorganização e modificação de trechos de código
caracterizadas como refatoração, desde que o comportamento externo seja
inalterado.
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2.4.1 Refatoração e o TDD
O primeiro passo para a aplicação da refatoração é a escrita de testes unitários
automatizados para garantia da integridade do código a ser refatorado, a fim de
proporcionar a confiabilidade necessária para os desenvolvedores realizarem as
alterações necessárias e a diminuição do risco de inclusão de defeitos (Fowler, M. et
al. 1999). A abordagem proposta neste trabalho não tem o TDD como uma prática
obrigatória, porém a sua aplicação é recomendada.
No livro de Beck, et al. (2002), foi definido como TDD (do inglês Test Driven
Development

–

Desenvolvimento

Guiado

por

Testes)

uma

prática

de

desenvolvimento de sistemas que utiliza o processo no qual testes unitários
automatizados são escritos antes da codificação, normalmente utilizando uma
ferramenta que permita a descrição dos testes e a verificação do comportamento
esperado de forma reexecutável.
O objetivo do desenvolvimento dos testes unitários antes da implementação é
garantir que o projeto do sistema será feito de forma desacoplada, a fim de permitir
que as estruturas sejam testáveis. A busca de defeitos não é o objetivo da técnica
TDD, assim como afirma Beck (2001) - “TDD não é uma técnica de teste e sim uma
técnica de projeto de software”. Apesar da afirmação de Beck (2001), um dos
benefícios da aplicação do TDD é a facilidade de localização de defeitos.
Beck

(2001)

chama

o

ciclo

de

aplicação

do

TDD

de

“Vermelho/Verde/Refatoração” (do inglês Red/Green/Refactor), e as atividades de
cada etapa estão descritas abaixo e ilustradas pela figura 5:


Vermelho - Red: São escritos testes unitários para cada comportamento
desejado da aplicação, antes da codificação do comportamento nos
componentes, produzindo um teste que tem a sua execução falha; o que
explica a utilização do termo ‘vermelho’ (do inglês – Red) em analogia ao
símbolo que as ferramentas xUnit usam para a representação de um teste
que falhou. Esta fase pode produzir um código que não compila devido à
necessidade da criação de componentes que serão criados na próxima etapa
do processo de desenvolvimento.



Verde - Green: Após a programação dos testes, é realizada a codificação dos
componentes necessários para o código compilar, além de desenvolver,
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somente, o código necessário para que os testes unitários sejam executados
com sucesso.


Refatoração - Refactor: Durante a fase de refatoração, o código escrito, com
o objetivo de execução dos testes unitários com sucesso, deve ser refatorado
para a melhoria do projeto do sistema, eliminando duplicidades do código.

Figura 5 - Processo do TDD

1-Red
escrever os testes
unitários antes do
desenvolvimento a
fim de produzir
uma falha na
ferramenta
"xUnit"

3- Refactor
Melhorar a
qualidade do código
escrito, removendo
duplicidades e
aplicando as
refatorações
propostas por
Fowler

Fonte: Adaptado de Beck (2001)

2-Green
Desenvolver o
código, guiado pelos
teste unitários, com
o objetivo da
execução dos testes
com sucesso
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3 ESTADO DA ARTE
Nesta seção são apresentadas e discutidas as pesquisas do estado da
arte dos fundamentos apresentados na seção anterior. As pesquisas do estado
da arte constituem pesquisas recentes que tratam dos conceitos mais recentes
sobre a manutenibilidade, refatoração e identificação de código com baixa
manutenibilidade utilizando code smells.
3.1 Impacto da refatoração nas métricas de manutenibilidade
Para a pesquisa de Chaparro et al. (2014), a refatoração pode eliminar os
code smells, mas, em contrapartida, pode ocasionar efeitos colaterais, como a
remoção de padrões de projeto desejados ou a introdução de defeitos.
Gomes da Silva (2012) demonstra que as refatorações propostas por
Fowler et al. (1999) causam efeitos positivos e negativos nas propriedades de
baixo nível do sistema, conforme mostra a tabela 2, o menos (-) representa os
efeitos negativos enquanto o mais (+) efeitos positivos. As propriedades de
baixo nível do sistema estudadas podem ser classificadas como subatributos
da manutenibilidade, como a complexidade, acoplamento, tamanho,
duplicidade e teste unitário.
Tabela 2 - Efeito da refatoração nas propriedades de um sistema

Extract Method

-

+

-

0

Teste
Unitário
+

Replace Parameter With Explicit
Method

-

+

-

0

+

Replace Method with Method
Object
Replace Data Value with Object
Extract Class
Replace Type Code With Class
Inline Method
Inline Class
Extract Superclass
Pull Up Method
Encapsulate Field
Collapse Hierarchy
Move Method
Move Field

-

+

-

0

+

+
+
+
+
0
0

+
+
+
0
0
0
-

+
+
+
+
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0

Atividade de Refatoração

Complexidade Acoplamento Tamanho Duplicidade

Fonte: Adaptado de Gomes da Silva (2012)
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Gomes da Silva (2012) utiliza a equação proposta por Dubey e Rana
(2011), abreviada como "equação Mt()”, que unifica as métricas de CK em um
único valor, que representa a manutenibilidade do software.
A equação está listada abaixo como equação 3:
Mt = K * 1 / (WMC * DIT * NOC * CBO * RFC * LCOM)

(3)

Onde K é uma constante que pode variar conforme a senioridade da
equipe do projeto e seu respectivo processo de desenvolvimento; e WMC, DIT,
NOC, CBO, RFC e LCOM são os valores das métricas, representadas por suas
siglas, propostas por Chidamber e Kemerer (1994).
A fim de avaliar a aplicação da refatoração como vantajosa, a dissertação
de Gomes da Silva (2012) compara o valor de manutenibilidade, utilizando a
equação Mt(), em três versões de um sistema desenvolvido na linguagem de
desenvolvimento Java. As versões analisadas foram:
A. Versão atual, a versão disponível do sistema;
B. Versão projetada, a versão que estava sendo desenvolvida no
momento em que a pesquisa foi publicada;
C. Versão

refatorada,

a

versão

que

foi

construída

no

desenvolvimento do trabalho aplicando as refatorações propostas
por Fowler et al. (1999).
Após a avaliação e construção das versões, a dissertação de Gomes da
Silva (2012) comparou os valores da equação de Mt() para cada uma delas.
Os valores da equação de Mt() mostraram um ganho de manutenibilidade
de 15,38% entre a versão atual A, comparada com a versão projetada B, e não
recomendou a aplicação da refatoração nos mesmos 15,38% em 69,24% dos
trechos analisados não houve alteração.
A versão atual A comparada com a versão refatorada C apontou o ganho
de manutenibilidade de 23,08% e a perda em 92%. O ganho da versão
refatorada A em relação à versão projetada é de 50,03% C.
O trabalho de Gomes da Silva (2012) conclui que a refatoração traz
benéficos em sua aplicação; porém, ela pode não ser recomendada em alguns
casos devido a impactos negativos para manutenibilidade, sendo necessária
uma avaliação do ganho da refatoração para a manutenibilidade antes de sua
aplicação.
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A contribuição deste trabalho, comparado ao trabalho de Gomes da Silva
(2012), é a indicação de trechos de código candidatos à refatoração; mas
técnicas como as propostas por Gomes da Silva (2012) são complementares
para a avaliação do ganho da manutenibilidade.
A pesquisa de Chaparro et al. (2014) afirma que avaliar os prós e contras
das operações de refatoração, antes de aplicá-las, é muito difícil para os
desenvolvedores, pois refatorações podem acarretar em muitas alterações no
código, o que dificulta a visualização mental de todas as operações
necessárias. As dificuldades de avaliação se agravam se considerados os
atributos de qualidade que tem características conflitantes (trade off), como
acoplamento e coesão.
A fim de facilitar o processo de previsão de vantagens, ou desvantagens,
de cada refatoração, a pesquisa de Chaparro et al. (2014) acarretou no
desenvolvimento da ferramenta RIPE (do Inglês Refactoring Impact PrEdiction),
que utiliza o catálogo de refatorações e code smells, proposto por Fowler et al.
(1999), para previsão dos benefícios da aplicação de 12 refatorações em 11
métricas de manutenibilidade, conforme detalhados nos quadros 2 e 3.
A ferramenta RIPE suporta a decisão da melhor estratégia de refatoração
para cada code smell: a exemplo do God Class, que pode ser refatorado pela
divisão da classe com problema em duas classes hipotéticas A e B ou C e D.
Os desenvolvedores, ao utilizarem o RIPE, podem concluir que as classes A e
B não são a melhor opção, pois ocasionam em baixa coesão.
Por permitir a avaliação antes da aplicação da refatoração, a ferramenta
diminui o tempo e esforço da escolha da estratégia para a refatoração.
Quadro 2 - Refatorações analisadas pela ferramenta RIPE
Refatoração
Extract Method
Inline Method
Replace Method with Method Object
Pull Up Field
Pull Up Method
Push Down Method
Replace Delegation with Inheritance
Replace Inheritance with Delegation
Extract Class
Move Field
Move Method

Categoria
Compondo Métodos

Generalização de código

Movendo funcionalidades

Fonte: Adaptado de Chaparro et al. (2014)
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Porém, o RIPE é capaz de prever o impacto das refatorações nas
métricas apenas de forma atômica; ou seja, múltiplas refatorações sequenciais
não foram avaliadas neste estudo.
Para prever o impacto da refatoração, o estudo de Chaparro et al. (2014)
se baseia nas equações de definições das métricas e define uma equação de
previsão para cada um dos code smells selecionados.
Quadro 3 - Métricas analisadas pela ferramenta RIPE
Métrica
RFC
CBO
DAC
MPC
LOC
NOM
CC
LCOM2
LCOM5
NOC
DIT

Nome
Repostas para a classe (do inglês - Response for a Class)
Acoplamento entre objetos (do inglês – Coupling between object classes)
Acoplamento de dados abstratos (do inglês - Data Abstraction Coupling)
Acoplamento de passagem de mensagens (do inglês - Message Passing
Coupling)
Linhas de Código (do inglês - Lines Of Code)
Número de Métodos (do inglês - Number Of Methods)
Complexidade Ciclomática
Falta de coesão nos métodos, versão 2 (do inglês – Lack of Cohesion in
Methods)
Falta de coesão nos métodos, versão 5 (do inglês – Lack of Cohesion in
Methods)
Número de filhos (do inglês – Number of Children)
Profundidade da árvore de herança (do inglês - Depth of Inheritance Tree)

Propriedade

Acoplamento

Tamanho
Complexidade
Coesão

Herança

Fonte: Adaptado de Chaparro et al. (2014)

Um exemplo é a equação que define a métrica “Falta de coesão nos
métodos”.
A “Falta de coesão nos métodos”, em sua versão 51, mede a quantidade
de coesão por meio da utilização de propriedades usadas pelos métodos da
classe, e pode ser calculada pela equação 4.
𝐿𝐶𝑂𝑀5(𝑐 ) =

𝑇𝑀𝐴(𝑐 )/ 𝑁𝐴(𝑐 ) − 𝑁𝑀(𝑐)
1 − 𝑁𝑀(𝑐)

(4)

Sendo que NA(c) é o número de atributos da classe c, NM(c) é o número
de métodos, e TMA(c) é o total de propriedades acessadas.

1

Existe mais de uma forma de calcular a falta de coesão nos métodos, a pesquisa de Chaparro et al.
(2014) utiliza duas versões, sendo elas LCOM2 e LCOM5.
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A função de previsão para o code smell: Replace Method with Method
Object tem por objetivo tornar o método, 𝑚𝑘 , da classe origem, 𝑐𝑠 , em um novo
método de uma nova classe, 𝑐𝑡 ; formando as equações de previsões 5 e 6.
𝐿𝐶𝑂𝑀5𝑝 (𝑐𝑠 ) =

(𝑇𝑀𝐴𝑏 − 𝑙𝑘 )/𝑁𝐴𝑏 − 𝑁𝑀𝑏
1 − 𝑁𝑀𝑏

𝐿𝐶𝑂𝑀5𝑝 (𝑐𝑡 ) =

𝑟−𝑡+2
𝑟+𝑝+1

(5)

(6)

Para a classe de origem 𝑐𝑠 , o valor de LCOM5 é negativamente afetado
pelo número de propriedades 𝑙𝑘 , usados pelo 𝑚𝑘 . No caso da classe de origem
𝑐𝑡 , o número de variáveis locais 𝑟 e o número de parâmetros 𝑝 usados no
método 𝑚𝑘 .Também deixa 𝑡 o número de métodos da 𝑐𝑡 , usando campos que
referenciam a classe de origem. No caso 𝑡 = 1, se o campo é referenciado
apenas no construtor, ou 𝑡= 2, se o campo é referenciado no construtor e no
método 𝑚𝑘 .
As demais funções de previsão podem ser vistas em detalhe online no
link: http://www.cs.wayne.edu/~severe/ripe.
Para a validação da ferramenta, o estudo de Chaparro et al. (2014) definiu
duas estratégias:
a. Adicionar refatorações manualmente: Foi solicitado que dois
estudantes realizassem de cinco a dez refatorações, para cada
uma das refatorações suportadas pela ferramenta, em dois
sistemas de código aberto. Foram realizados um total de 173
refatorações, de modo aleatório, respeitando duas restrições: (1) a
classe refatorada não poderia estar envolvida em mais de uma
refatoração e (2) todas as mudanças deveriam manter a
funcionalidade de forma idêntica.
b. Utilizando refatorações existentes: Foram coletadas refatorações
de 13 sistemas de código aberto. Para a coleta foi construída uma
ferramenta capaz de identificar as 12 refatorações, que foram
selecionadas pelo estudo, utilizando o histórico de alterações
disponível na ferramenta de controle de versão. Devido à
implementação da ferramenta de identificação, que faz uso de
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heurística, as refatorações foram confirmadas pela inspeção
manual.
Os resultados mostraram que o RIPE foi capaz de prever o valor das
métricas, após a refatoração, em 38% dos casos. Um dos problemas
levantados pelo estudo de Chaparro et al. (2014) é que as funções de previsão
para cada par, refatoração X code smells, avaliam as alterações de maneira
individual, não considerando outras alterações necessárias para melhoria da
manutenibilidade.
O estudo de Chaparro et al. (2014) é complementar a este trabalho, pois,
mesmo que uma refatoração seja indicada, ela pode influenciar negativamente
nas métricas de manutenibilidade, e o desenvolvedor precisa avaliar o
benefício da aplicação da refatoração e definir a melhor estratégia para realizála.
3.2 Detecção de Code Smells
Segundo Fontana et al. (2013), existem muitas ferramentas para detecção
de code smells. O estudo de Fard e Mesbah (2013) propõe-se a desenvolver
uma destas ferramentas que detecta code smells na linguagem de
programação javascript; o nome desta ferramenta é JSNose.
Para Fard e Mesbah (2013), desenvolver uma ferramenta de detecção de
code smells para javascript envolve desafios particulares. São eles:
a. Javascript é uma linguagem interpretada, e é devido a isso que, tipicamente,
não existe um compilador que auxilia os desenvolvedores a encontrar trechos
de códigos errados e não otimizados.
b. Javascript é uma linguagem dinamicamente tipada e de natureza assíncrona,
com suporte a funcionalidades intrínsecas, como os prototypes, e suporte a
closures.
c. Interação com o DOM por um complexo mecanismo de eventos.
Na pesquisa de Fard e Mesbah (2013), foram considerados 13 code
smells, sendo que 7 são adaptações de code smells conhecidos e 6 são
específicos para javascript, conforme apresentado pelo Quadro 4.
Para identificação dos code smells propostos, é utilizada uma estratégia
de detecção baseada em heurística. São definidas métricas para cada um dos
code smells e é definido um valor limite, passível de configuração, para cada
uma destas métricas.
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Quadro 4 - Métricas e critérios para a detecção de Code Smells
Code Smell

Nível

Método de
detecção

Critério

Closure Smell

Função

Estático e dinâmico

LSC > 3

Acoplamento
JS/HTML/CSS

Arquivo

Estático e dinâmico

JSC > 1

Catch vazio

Bloco de
código

Estático

LOC (bloco
catch) = 0

Variáveis globais em
excesso

Bloco de
código

Estático e dinâmico

GLB > 10

Objetos grandes

Objeto

Estático e dinâmico

LOC > 750 ou
NOP > 20

Objeto

Estático e dinâmico

NOP < 3

Bloco de
código

Estático

LMC > 3

Método\Função grande

Função

Estático e dinâmico

MLOC > 50

Lista de parâmetros em
excesso

Função

Estático e dinâmico

PAR > 5

PAR, número de parâmetros

Callback encadeado

Função

Estático e dinâmico

CBD > 3

CBD, profundidade de callback (do
inglês Callback depth)

Legado recusado (do
inglês - Refused
bequest)

Objeto

Estático e dinâmico

BUR < 1/3 e
NOP > 2

BUR, relação de uso de objetos (do
inglês Base-object usage ratio)

Instruções Switch

Bloco de
código

Estático

NOC > 3

Código sem uso

Bloco de
código

Estático e dinâmico

EXEC = 0 ou
RCH = 0

Objetos preguiçosos (do
inglês - lazy object)
Cadeia de mensagens
excessiva (do inglês Long Message Chain)

Métrica
LSC, tamanho da cadeia do escopo
(do inglês Length of scope chain)
JSC, acoplamento da instância do
javascript (do inglês Javascript
coupling instance)
LOC, linhas de código (do inglês
Lines Of Code)
GLB, número de variáveis globais
(do inglês Number Of Global
variables)
NOP, Número de propriedades (do
inglês Number of properties)
NOP, Número de propriedades (do
inglês Number of properties)
LMC, tamanho da cadeia de
mensagens (do inglês Length of
Message Chain)
MLOC, linhas de código do método
(do inglês Method Lines of Code)

NOC, número de "cases" (do inglês
Number of Cases)
EXEC, contagem de execução e RCH,
alcance do código (do inglês
Reachability of code)

Fonte: Adaptado de Fard e Mesbah (2013)
Os critérios para definir se o código contém um code smell baseado nas
métricas estão definidos no quadro 4; porém, é importante observar que os
limites foram definidos subjetivamente por Fard e Mesbah (2013).
As métricas utilizadas pelo JSNose são obtidas pelos objetos, funções e a
sua relação com o código fonte. Devido à natureza dinâmica do javascript, a
análise de código estática não seria suficiente para identificação de todos os
code smells, por isso, faz-se necessário o monitoramento das informações
sobre os objetos em tempo de execução.
O processo de medição do JSNose ocorre pelos seguintes passos:
a. A configuração: são obtidos os valores configurados para cada
métrica. Este processo é a entrada para o processo de detecção.
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b. Interceptação do código; usando um proxy entre o servidor e a
aplicação cliente, o código javascript é interceptado.
c.

Extração do código de todos os arquivos “.js” e html.

d. Transformação do código em uma árvore de sintaxe abstrata; o
analisador percorre todas as entidades do programa, como objetos,
propriedades, funções, blocos de código, e armazena a sua
estrutura e sua relação.
e. Monitoramento do código para colher informações sobre a
cobertura, que é utilizada para a verificação de código sem uso.
f.

Realização da navegação pelos dados de instrumentação da
aplicação no navegador, para produzir o vestígio de dados de
execução.

g. São coletados os dados de execução para calcular a cobertura.
h. São extraídos os padrões da árvore de sintaxe abstrata, como
nomes de objetos e funções.
i.

São deduzidos os objetos, seus tipos e propriedades usando
queries de objetos no tempo de execução

j.

Os dados são avaliados detectando os code smells.

A ferramenta foi testada em um total de 11 aplicações web que utilizam
grande quantidade de código javascript, de diferentes domínios, e que usam
uma série de bibliotecas utilitárias, como o jQuery, Scriptaculous e googleanalytics. Porém, não foram analisados os códigos das bibliotecas utilitárias.
A utilização da ferramenta JSNose resultou na detecção de 93% dos code
smells, considerada alta pelos autores. Porém, foi observada a existência de
alguns falsos positivos, sendo a maioria nos seguintes code smells: objetos
grandes, objetos preguiçosos (do inglês – lazy object) e legado recusado (do
inglês – refused bequest) nos trechos de código que utilizam a biblioteca
jQuery.
O processo de verificação de code smells utilizado por Fard e Mesbah
(2013) permite a compreensão dos passos necessários para a detecção de
problemas no código; e este processo pode ser adaptado para este trabalho.
O estudo de Fontana et al. (2013) utiliza uma abordagem que não foi
amplamente utilizada para detecção de code smells baseada na aplicação de
algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado.
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Segundo Fontana et al. (2013), cada ferramenta de detecção de code
smells utiliza métricas e valores que definem os limites de forma diferente,
ocasionando em divergência entre as ferramentas. Como já foi citado
anteriormente, para Fowlet et al. (1999), é de responsabilidade de cada
desenvolvedor definir os valores limites que classificam um código como code
smell. Esta divergência foi estudada na pesquisa de Fontana et al (2012).
A pesquisa de Fontana et al. (2012) comparou quatro ferramentas de
detecção de code smells e avaliou a concordância, coerência e importância das
respostas produzidas por cada ferramenta. Os seguintes code smells foram
analisados:
a. Duplicated Code, utilizando as ferramentas de detecção Checkstyle
e inFusion;
b. Feature Envy e God Class, utilizando as ferramentas de detecção
JDeodorant e inFusion;
c. Large Class e Long Parameter List, utilizando as ferramentas de
detecção PMD e Checkstyle;
d. Long Method, utilizando as ferramentas de detecção Checkstyle,
PMD e JDeodorant.
O experimento de Fontana et al. (2012) concluiu que não há concordância
entre as ferramentas utilizadas, mas que todas as ferramentas de detecção
avaliadas identificam regiões problemáticas para futuras manutenções.
Com base em sua pesquisa anterior, Fontana et al. (2013) propõe a
utilização de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado como uma
técnica para detecção de code smells com um menor número de divergência.
Para possibilitar a aplicação do algoritmo de aprendizado de máquina
proposto, o experimento de Fontana et al. (2013) seguiu o seguinte processo:
a. Obtenção de um grande repositório de código de sistemas
heterogêneos;
b. Escolha do conjunto de dados, ferramentas e regras para a
detecção do code smell;
c. Aplicação da regra ou ferramenta que avalia a presença dos code
smells nos sistemas, gravando o resultado para cada classe ou
método;
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d. Classificação: as saídas das ferramentas de detecção são aferidas
manualmente e são classificadas com diferentes graus de
gravidade;
e. A classificação manual é usada para treinar o algoritmo de
aprendizado supervisionado.
Foram selecionados 76 sistemas escritos na linguagem Java de diferentes
tamanhos, e foram escolhidas as métricas em nível de classe, método, pacote
e projeto.
Na pesquisa de Fontana et al. (2013) foram estudados os seguintes code
smells para detecção:


A nível de classe: God Class, Large Class e Data Class.



A nível de método: Long method, God method, Brain method e
Feature Envy.

Os code smells foram detectados utilizando algumas ferramentas
existentes e através da classificação manual, atribuindo um valor numérico
para demonstrar a gravidade do problema, conforme listado:


0 para classificar o código como “Sem Code Smell”, indicando que
as estruturas não foram afetadas por code smell.



1 para classificar o código como “Code Smell não severo”,
indicando a presença do code smell, que afeta parcialmente a
estrutura.



2 para classificar o código como “Code Smell”, indicando a
existência de características do code smell na classe ou no
método.



3 para classificar o código como “Code Smell severo”, indicando
que o code smell está presente e tem valores particularmente altos
para o tamanho, complexidade e acoplamento.

Para Fontana et al. (2013), os benefícios de classificação da severidade
dos code smells são: (1) sua ordenação, que auxilia no processo de
priorização, e (2) aumento da precisão dos algoritmos de aprendizado de
máquina devido ao escalamento dos dados.
No processo de aprendizado de máquina, o valor 0 é classificado como
uma saída negativa e os valores 1, 2 e 3 são considerados como uma saída
positiva.
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O estudo de Fontana et al. (2013) utilizou a ferramenta Weka, que é uma
ferramenta de aprendizado supervisionado que suporta diversos algoritmos. Os
algoritmos utilizados no estudo foram SMO e LibSVM, que utilizam máquinas
de vetores, J48 para árvores de decisão, Random Forest (em português floresta aleatória), Naïve Baynes e JRip.
O uso de algoritmos de aprendizado de máquina ocorre em duas etapas,
o treinamento e a utilização. No treinamento, as entradas dos algoritmos são os
trechos de código e a sua classificação.
A tabela 3 mostra a precisão de cada algoritmo utilizado para localizar os
code smells.
Tabela 3 - Precisão dos algoritmos de aprendizado de máquina
Algoritmo
J48
Random Forest
Naïve Bayes
JRip
SMO
LibSVM

Precisão do algoritmo para o Code Smell
Long
Data Class
God Class Feature Envy
Method
0,976
0,964
0,94
0,983
0,978
0,973
0,952
0,99
0,819
0,954
0,861
0,93
0,966
0,973
0,964
0,992
0,969
0,964
0,93
0,966
0,947
0,766
0,69
0,692

Fonte: Adaptado de Fontana et al. (2013)
Os resultados mostram que os algoritmos J48, Random Forest, JRip e
SMO apresentaram uma precisão de mais de 90% na detecção dos code
smells.
O estudo de Fontana et al. (2013) utiliza uma abordagem inovadora para
a localização de problemas de manutenibilidade, pois utiliza aprendizado de
máquina simulando a avaliação humana. Ao utilizar a avaliação humana como
uma das entradas dos algoritmos de aprendizado de máquina, indiretamente,
os critérios dos avaliadores são “aprendidos” pela ferramenta, permitindo maior
automação em futuras análises.
O estudo trata da previsão dos code smells, o que, segundo os estudos
de Sjøberg et al. (2013) e Yamashita e Moonen (2012), avaliam a
manutenibilidade de modo parcial, diferentemente das métricas de
manutenibilidade, que, segundo Sjøberg et al. (2013), tem uma relação de
maior significância com a manutenibilidade. Porém, o estudo contribui para
este trabalho mostrando uma forma de classificação de problemas de
manutenção e indicando que é plausível a utilização de métodos de previsão
para avaliar um nível de manutenibilidade adequada.
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3.3 Utilização de Code Smells para avaliar a manutenibilidade
Para Yamashita (2013), a vantagem do uso de code smells para avaliação
da manutenibilidade sobre as métricas tradicionais, como complexidade
ciclomática, é a sua associação com uma série de operações de refatoração.
Mas os code smells não descrevem nem identificam de forma clara a
manutenibilidade do sistema, o que dificulta a sua utilização e a avaliação do
custo benefício da refatoração.
Segundo Yamashita (2013), a atividade de refatoração envolve o risco de
introdução de defeitos e possui o custo do tempo gasto para realizá-la.
Portanto, antes da aplicação da refatoração, é necessária uma avaliação dos
seus prós e contras. Outra dificuldade da utilização dos code smells se deve à
falta de informação sobre os aspectos de manutenibilidade, como a severidade
e o alcance dos efeitos dos code smells, o que dificulta a sua priorização. Por
consequência, para suportar uma melhor efetividade, faz-se necessário a
compreensão do modo com que os code smells afetam a manutenibilidade.
A pesquisa de Yamashita (2013) estuda a utilização de code smells para
as seguintes aplicações:
a. Avaliar a manutenibilidade do sistema como um todo;
b. Identificar quais arquivos de código fonte são propensos a ter um
maior esforço de tempo para a manutenção;
c. Identificar quais arquivos de código fonte são mais problemáticos
durante a manutenção;
d. O quanto os code smells refletem as características consideradas
como críticas para os desenvolvedores.
A fim de responder estas perguntas, a pesquisa de Yamashita (2013)
realizou um estudo de caso comparativo. O estudo resultou da observação de
quatro sistemas web desenvolvidos em Java, seis desenvolvedores e duas
empresas durante sete semanas.
Neste estudo de caso foi analisado o sistema que mantém os registros
das pesquisas e publicações científicas realizadas pelo laboratório de pesquisa
de engenharia de software Simula, em Oslo. Foram contratadas quatro
empresas para o desenvolvimento de versões independentes do sistema, com
os mesmos requisitos, nomeados sistemas A, B, C e D. Todos os sistemas
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foram escritos em Java e possuem uma arquitetura em três camadas, mas com
diferentes projetos e implementações.
Para cada sistema foram designadas três tarefas de manutenção:
a. Alteração do acesso dos dados de um banco de dados relacional
para a chamada a um webservice externo;
b. Alteração da autenticação para o acesso a um webservice;
c. Adicionar uma nova funcionalidade que permite que os usuários
criem um relatório personalizados.
Para realização das tarefas propostas, foram contratados seis
desenvolvedores de consultorias do leste europeu e foi solicitado para cada um
dos desenvolvedores que realizassem as tarefas propostas em dois, dos
quatro, sistemas, resultando em 12 observações, conforme o quadro 5:
Quadro 5 - Relação do desenvolvedor com Sistema

Rodada

Desenvolvedor
1
2
3
4
5
6
1 Sistema A Sistema B Sistema C Sistema D Sistema C Sistema A
2 Sistema D Sistema A Sistema D Sistema C Sistema B Sistema B

Fonte: Adaptado de Yamashita (2013)
Como insumo para realização das tarefas foi enviado aos
desenvolvedores uma breve descrição de cada tarefa e, se necessário, eles
poderiam discutir a tarefa com o pesquisador em sessões diárias.
Sessões de 30 minutos ocorriam diariamente para acompanhamento das
tarefas, e, ao final da tarefa, era realizada uma entrevista para coleta da
opinião dos desenvolvedores sobre o sistema e a sua experiência ao realizar
as tarefas de manutenção. Além disso, foram registrados os defeitos e as
versões do sistema utilizando ferramentas apropriadas, além da utilização do
plug-in para Eclipse Mimec, para registro de todas as operações realizadas
pelos desenvolvedores durante o desenvolvimento.
Para as comparações foram observadas as seguintes variáveis:
a. Code Smells: Número de code smells e a sua densidade (code
smells/kLOC); detectados utilizando duas ferramentas comerciais
(Borland Together e InCode).
b. Percepção de manutenibilidade do sistema: coleta da opinião dos
desenvolvedores;
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c. Problemas encontrados pelos desenvolvedores pela manutenção:
problemas observados durante as reuniões entre os especialistas e
os desenvolvedores;
d. Troca de tamanho do sistema: soma do total de linhas de código
adicionadas e removidas durante cada tarefa;
e. Esforço de manutenção: medido pelo tempo
desenvolvedores em cada tarefa de manutenção;

gasto pelos

f. Defeitos inseridos na manutenção: avaliados pela qualidade do
sistema após as tarefas serem finalizadas.
Para investigar a efetividade da utilização de code smells na avaliação da
manutenibilidade, cada sistema foi ordenado de acordo com a densidade de
code smell. Após efetuar as tarefas de manutenção, foram observados o
esforço total e a quantidade de defeitos inseridos em cada sistema. Para evitar
o efeito do aprendizado ganho, foram considerados apenas os dados da
primeira rodada.
O coeficiente kappa de Cohen2 foi utilizado para medir estatisticamente o
grau de concordância entre os code smells com o esforço de manutenção.
Para identificar como os code smells identificam os arquivos de código fonte
que necessitam de mais tempo para manutenção, foram realizadas múltiplas
análises de regressão. Variáveis representando os diferentes code smells, o
tamanho dos arquivos (medidos em LOC), o número de revisões do arquivo, do
sistema, do desenvolvedor e da rodada foram observadas.
Para observar o quanto os code smells possibilitam a identificação de
código fonte com problemas, foi utilizada análise de regressão logaritmica
binária. Caso tenha ocorrido algum problema durante a manutenção, o código
foi classificado com o identificador verdadeiro (1) para problemático, e, caso
contrário, (2) para falso.
Para identificar o quanto os code smells refletem os aspectos de
manutenibilidade críticos para os desenvolvedores, foi conduzida análise
qualitativa comparando as percepções dos desenvolvedores com os fatores
relevantes para a manutenibilidade.
As descobertas do estudo foram:
a. Code Smells não são um bom indicador de manutenibilidade para o
sistema como um todo:
2

O Coeficiente Kappa mede o grau de concordância entre vários avaliadores sobre as mesmas
amostras.
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Os code smells não apresentaram nenhum ganho se comparados
a medidas tradicionais como as Linhas de Código (LOC). Foi
descoberto que a avaliação de especialistas foi a abordagem mais
flexível das três (code smells, métricas de CK e avaliação de
especialistas), pois ela considera os efeitos do tamanho e
potenciais cenários futuros(pequenas e grandes extensões).
Porém, foi observado que a pequena densidade de code smells
pode ser usada para comparar sistemas de tamanhos similares a
fim de prover maior exatidão do que a avaliação de especialistas.
Conclui-se que, para sistemas de mesmo tamanho, os code smells
podem ser utilizados para identificar áreas com potenciais
problemas.
b. Code Smells não são um bom indicador de esforço para arquivos
de código fonte: foram realizadas diversas regressões e o único
code smell que indicou a variação de esforço de código fonte foi o
Refuse Bequest, que influiu negativamente no esforço. No caso da
não utilização deste code smell no modelo, conclui-se que os code
smells não tem a capacidade de analisar o esforço sobre o código
de fonte.
c. Code Smells são um indicador promissor para identificar arquivos
com problemas: no modelo proposto no estudo, o code smell ISP
Violation sugere que este code smell foi capaz de identificar os
arquivos com problemas. O modelo também identificou o code
smell Data Clump como capaz de identificar arquivos com baixa
manutenibilidade.
d. Alguns code smells merecem mais atenção de uma perspectiva de
manutenção prática:
Alguns fatores identificados como críticos para os desenvolvedores
foram: plataforma técnica apropriada, nomes coerentes, projeto
apropriado para o domínio do problema, encapsulamento, herança,
uso de bibliotecas, simplicidade, arquitetura, consistência de
projeto, código duplicado, defeitos iniciais, propagação lógica e uso
de componentes onde a consistência de projeto foi considerada um
dos fatores mais importantes. Alguns dos code smells permitem a
avaliação destes fatores.
e. Code Smells podem interagir com outros, ou com outros tipos de
deficiências de projeto:
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No estudo, foi identificado que os code smells se relacionam com
outros tipos de problemas de projeto. Code smells em um arquivo
interagem com outros code smells no mesmo arquivo ou em
arquivos acoplados. Consequentemente, não há diferença entre os
efeitos de code smells acoplados no mesmo arquivo ou em
arquivos relacionados.
Devido aos resultados, a pesquisa de Yamashita (2013) incentiva estudos
mais aprofundados das implicações dos code smells e a sua relação entre
outros code smells de forma combinada, além de estudos que quantificam a
severidade dos problemas de manutenção e o custo benefício da refatoração
dos code smells.
Para Sjøberg et al. (2013), apesar de existirem muitas medidas propostas
para prever o esforço de manutenção de sistemas, ainda faltam estudos
empíricos que comprovem a sua relação com a manutenibilidade.
O estudo de Sjøberg et al. (2013) extende uma revisão sistemática
realizada por Zhang et al. (2011, apud Sjøberg et al. 2013), que encontrou
apenas cinco estudos que investigam o impacto dos code smells na
manutenção, sendo a maioria focada em métodos ou ferramentas para
detecção automática destes indicadores; o que motivou a execução de um
estudo controlado para quantificar a relação entre a presença de code smells e
esforço de manutenção, baseada em 12 Code Smells propostos por Fowler et
al. (1999). São eles: Data Class, Data Clump, “Duplicated code in conditional
branches”, Feature Envy, God Class, God Method, Interface Segregation
Principle (ISP) Violation, Misplaced Class, Refused Bequest, Shotgun Surgery,
“Temporary variable used for several purposes” e “Implementation used
instead of interface”.
Sjøberg et al. (2013) analisou quatro diferentes sistemas web com
funcionalidades equivalentes, implementados na linguagem Java, construídos
por diferentes empresas. Um estudo anterior foi publicado por Anda (2009) com
o mesmo sistema antes do sistema se tornar operacional.
Os quatro sistemas, assim que concluídos, foram colocados em produção
em paralelo. Os usuários são atribuídos automaticamente para cada um dos
sistemas de acordo com o seu endereço IP. Após dois anos de operação,
algumas mudanças nos quatro sistemas foram nescessárias para adaptá-los a
mudanças no ambiente.
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Para realizar as tarefas de manutenção propostas, foram contratados seis
desenvolvedores para que cada um implementasse três tarefas em dois dos
sistemas.
O estudo de Sjøberg et al. (2013) investigou a relação entre os code
smells presentes no sistema antes da manutenção e o tempo gasto para a
alteração de cada arquivo. Também foi investigado o grau que o esforço teve
com relação ao tamanho do arquivo, o número de mudanças (revisões) e as
rotatividades do código (a soma de linhas de código adicionadas, removidas ou
modificadas).
Foi realizado outro estudo, por Sjøberg et al. (2012), utilizando as
mesmas tarefas de manutenção, para investigar a relação entre as métricas de
manutenibilidade e avaliar a sua capacidade para prever o esforço de
manutenção a nível de sistema.
O estudo Sjøberg et al. (2013) realizou uma revisão sistemática nas
ferramentas de pesquisa da biblioteca digital da ACM, ISI Web e no IEEE
Xplore no período entre outubro de 2011 e agosto de 2013. Os resultados
estão apresentados no quadro 6.
Quadro 6 - Revisão sistemática sobre os Code Smells
Code Smell

Núm.
estudo Estudo

1 Moden et al. (2002)

2 Kim et al. (2005)

3 Lozano et al. (2008)

4 Kapser et al. (2008)

Duplicated
Code

5 Jürgens et al. (2009)

Descobertas
Os módulos com código duplicado são
mais confiáveis, mas mais difíceis de
serem mantidos.
36% dos trechos com código duplicado
precisam ser alterados constantemente.
Os outros não dependem de alteração
em conjunto.
Ao menos 50% dos métodos com código
duplicado acarretam um esforço de
manutenção maior do que métodos sem
o code smell.
Alguns dos trechos identificados como
código duplicado são considerados
benéficos para o sistema. Logo, nem
todos os trechos precisam ser
refatorados.
Nas linguagens Java e C#, os trechos com
código duplicado acarretam em uma
maior média de defeitos. Em COBOL,
trechos duplicados não trazem mais
falhas.
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6 Rahman et al. (2010)

A maioria dos trechos com código
duplicado não está significativamente
associada a defeitos. Os trechos com
código duplicado usados mais
frequentemente têm uma menor média
de defeitos do que os trechos com código
duplicado usados casualmente.

God Class

10 Obrich et al. (2010)

O projeto sem a God Class foi
considerado melhor do que o projeto
com o code smell.
O projeto (mesmo do sistema 7) sem o
God Class tem melhor completeza,
exatidão e consistência do que o projeto
com o God Class.
As classes com a presença dos Code
Smells (God Class e Shotgun Surgery) são
mais propensas a mudanças (indicando
maior esforço de manutenção). As classes
com a presença do God Class acarretam
em mudanças maiores, enquanto as
classes com Shotgun Surgery acarretam
em mudanças menores.
As classes com a presença dos Code
Smells, God Class e Brain Class, sofrem
mudanças com uma menor frequência, e
acarretam menos defeitos do que as
outras classes.

God Method

11 Abbes et al. (2011)

Feature Envy não está associado
significativamente às falhas do software.

12 D'Ambros et al. (2010)

Feature Envy não está associado
significativamente às falhas do software.

13 Li et al. (2007)

Shotgun Surgery não foi
consistentemente associado a falhas no
software.

Shotgun
Surgery

12 D'Ambros et al. (2010)

Shotgun Surgery foi associado
positivamente a falhas no software.

Data Class

13 Li et al. (2007)

Data Class não está associado
significativamente às falhas do software.

13 Li et al. (2007)

Refused Bequest não está associado
significativamente às falhas do software.

7 Deligiannis et al. (2003)

8 Deligiannis et al. (2004)

9 Obrich et al. (2009)

Feature Envy

Refused
Bequest

Fonte: Adaptado de Sjøberg et al. (2013)
Conforme pode ser notado pelo quadro 6, algumas pesquisas, como as
de números 12 e 13, são contraditórias, impossibilitando a conclusão sobre os
code smells serem ou não indícios de problemas na manutenibilidade.
Os estudos existentes podem ser divididos em duas categorias,
dependendo de suas variáveis, esforço e qualidade do produto resultante.
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Porém, os estudos que medem o esforço o fazem de modo indireto, e os que
avaliam a qualidade do produto avaliam utilizando abordagens diferentes.
Outras razões para os resultados inconsistentes nos trabalhos existentes
são as variações de contexto e o rigor dos métodos de pesquisa. As variações
de contexto incluem: o domínio específico, tamanho dos sistemas, o tipo e o
tamanho das tarefas, os indivíduos que realizam essas tarefas e as
ferramentas de detecção dos Code Smells.
O estudo de Sjøberg et al. (2013) propôs três tarefas de manutenção a
serem realizadas em dois de quatro sistemas equivalentes, e que foram
desenvolvidas por seis desenvolvedores contratados para este experimento.
As tarefas são: duas adaptativas (ajustes de plataforma) e uma de
melhoria (funcionalidade para relatórios personalizados). Os tempos gastos por
cada
desenvolvedor
modificando
cada
arquivo
foram
gravados
automaticamente, e foi mantido um registro do número de Code Smells por
arquivo. No total, mais de 78% dos arquivos foram alterados para a execução
das tarefas de manutenção.
O estudo de Sjøberg et al. (2013) apontou que existem outros fatores,
além dos Code Smells, que afetam o esforço de implementação e modificação
de um sistema. Alguns sistemas possuem o código mais complexo que outros,
alguns desenvolvedores participantes do estudo podem ser mais rápidos que
outros, e os desenvolvedores podem ser mais rápidos na implementação da
segunda atividade devido ao conhecimento adquirido na implementação da
primeira atividade. Além disso, o tamanho dos arquivos, ou classes, é mais
difícil de ser mantido, e, quanto maior os arquivos, mais propenso a conter um
maior número de Code Smell. Por isso, o tamanho dos arquivos utilizados no
estudo de Sjøberg et al. (2013) é utilizado como uma variável de controle.
Outra variável que afeta o esforço da implementação das tarefas de
manutenção é o nível de qualidade. Geralmente, um indivíduo pode sacrificar a
qualidade para terminar a tarefa mais cedo; assim, quanto mais tempo gasto
para realizar a tarefa, maior a qualidade do resultado. No estudo de Sjøberg et
al. (2013), os níveis de qualidade das implementações das tarefas de
manutenção foram ajustados para garantia de que eles não afetariam na
avaliação do esforço.
As ferramentas escolhidas no estudo de Sjøberg et al. (2013) para
detecção dos 12 code smells propostos são o Borland InCode e o Borland
Together.
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Os custos de desenvolvimento dos quatro sistemas do estudo variam de €
18.000 a € 60.000.
Foram contratados seis desenvolvedores para realizar as tarefas de
manutenção, sendo três deles de uma empresa na República Tcheca, e os
outros três da Polônia. Eles foram recrutados entre 65 programadores, e
escolhidos pela sua motivação em participar do estudo, sua disponibilidade na
hora de participar de novos estudos e pelos seus desempenhos.
Para tentar encontrar uma relação entre a hipótese preditiva e a resposta,
foram utilizados múltiplos modelos de análise de regressão. As variáveis de
controle foram adicionadas nos modelos como covariâncias. E as análises
foram realizadas utilizando o apoio da Linguagem R.
Segundo Sjøberg et al. (2013), devido à natureza difusa dos dados da
engenharia de software, apenas alguns dados isolados afetam
significativamente os resultados das observações. Para reduzir estas variações
foi aplicado o algoritmo natural para as variáveis, como o número de code
smells, esforço, tamanho dos arquivos e o número de mudanças.
Para avaliar o progresso das atividades de manutenção e qualquer
dificuldade encontrada pelos desenvolvedores durante o desenvolvimento das
tarefas, foram conduzidas reuniões diárias com cada um dos envolvidos e uma
reunião mais longa no momento em que o desenvolvimento da tarefa foi
completo.
Os problemas encontrados no código foram relatados pelos
desenvolvedores, e os resultados desta análise qualitativa associada com a
percepção dos desenvolvedores foram discutidos no trabalho de Yamashita e
Moonen (2012).
A tabela 4 mostra o esforço das tarefas de manutenção do estudo de
Sjøberg et al. (2013).
Conforme é possível observar, alguns dos
desenvolvedores gastaram o dobro de esforço no mesmo sistema na mesma
rodada. Os resultados também mostram que os desenvolvedores usaram
diferentes estratégias para realizar as manutenções propostas, como para os
desenvolvedores 1 e 6, que trabalharam no sistema A. Enquanto que, para o
desenvolvedor 1, o maior esforço foi na modificação dos arquivos existentes,
para o desenvolvedor 2 o maior esforço foi na criação de novos arquivos.
Os modelos de regressão aplicados por Sjøberg et al. (2013) mostraram
os seguintes resultados:
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a. Modelo 0: Este modelo tenta explicar o esforço de manutenção
baseado nas variáveis de controle do desenvolvedor, do sistema e
da rodada, tendo um coeficiente de determinação de 0,15. O modelo
sugere que estas variáveis são insuficientes para explicar as
variações do esforço.
b. Modelo 1: Além das variáveis do modelo 0, também são
considerados os efeitos dos Code Smells. Observa-se que “Feature
Envy” e “God Class” estão mais associadas com o esforço. Em
contrapartida, o “Refused Bequest” indica uma diminuição no esforço
de manutenção, sugerindo que os code smells têm impacto limitado
no esforço da manutenção. O coeficiente de determinação deste
modelo é de 0,36.
c. Modelo 2: Adiciona o tamanho dos arquivos ao modelo 1,
aumentando o coeficiente de determinação para 0,42. Os efeitos
negativos dos code smells foram reduzidos. Porém, a relação de
diminuição do esforço para o “Refused Bequest” aumentou.
d. Modelo 3: além das variáveis do modelo 2, são adicionadas ao
modelo o tamanho dos arquivos e as revisões dos arquivos,
aumentando o coeficiente de determinação para 0,58. O “Refused
Bequest” continuou com um peso significativo para a previsão do
esforço, mas indicando que o esforço diminui com a presença deste
code smell.
Tabela 4 - Esforço de manutenção
Arquivos
Modificados

Arquivos Lidos

Arquivos Criados

Total

Sistema Rodada Dev. Número Esforço Número Esforço Número LOC
Esforço Número Total (H)
1
1
28
73%
18
2%
9
588
25%
55
26,3
1
6
46
21%
4
4%
50
2425
75%
100
14,6
A
2
2
37
86%
2
0%
8
2080
13%
47
8,7
1
2
46
60%
63
15%
17
1947
25%
126
40
B
2
5
53
58%
42
3%
30
2860
39%
125
16,8
1
3
9
38%
9
1%
15
537
61%
33
10,8
1
5
24
48%
0
0%
14
829
52%
38
17,8
C
2
4
10
92%
6
0%
5
450
8%
21
5,9
1
4
26
60%
36
8%
19
1439
33%
81
15,9
2
1
76
75%
8 0,50%
24
1167
24%
108
21,1
D
2
3
20
62%
46
13%
22
1188
25%
88
11,5
Total
375
60%
234
6%
213
15510
34%
822
189,4

Fonte: Adaptado de Sjøberg et al. (2013)
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Modificando o modelo 3, para não conter como variável os code smells, o
coeficiente de determinação se mantém em 0,58; o que indica que os code
smells não são necessários para explicar o esforço de manutenção.
Porém, o estudo de Sjøberg et al. (2013), ao avaliar a quantidade de code
smells adicionados e removidos durante as tarefas de manutenção, concluiu
que os desenvolvedores, mesmo sem o conhecimento dos objetivos do estudo,
refatoraram o código para remover alguns dos code smells: um total de 6% dos
code smells observados. Também foi observado que, quanto maior o número
de mudanças em um arquivo, maior o número de code smells adicionados
durante a manutenção destes arquivos.
O estudo de Sjøberg et al. (2013) concluiu que nenhum dos 12 code
smells analisados pode ser associado com o aumento de esforço na
manutenção, e que o tamanho dos arquivos e classes e o número de
mudanças nos arquivos são indicativos mais relevantes de esforço na
manutenção de sistemas. Por último, mostrou também que os pesquisadores
destinados a determinar os efeitos dos code smells, ou de outras métricas, no
esforço de manutenção, devem considerar o tamanho dos arquivos como uma
de suas variáveis.
A pesquisa de Sjøberg et al. (2013) também recomenda, dado a
importância das atividades de refatoração nos métodos ágeis, a replicação de
seu estudo em outros ambientes, encorajando também pesquisas de técnicas
para redução de tamanho sem o comprometimento da qualidade do sistema.
Sobre a atividade de refatoração, tendo em vista que ela consome um
tempo considerável, além de ser uma atividade sujeita a erros, a investigação
sobre quando refatorar é altamente recomendada pelo estudo de Sjøberg et al.
(2013).
Logo, os estudos de Yamashita (2013) e Sjøberg et al. (2013) indicam
que a utilização de code smells para a previsão da manutenibilidade não é o
ideal, podendo ser substituído pelo número de revisões e o tamanho dos
arquivos. Porém, os code smells são associados a um conjunto de passos para
refatoração, por Fowler et al. (1999), o que estimula o seu uso durante a
atividade de refatoração.
Além disso, estimulam o uso de análise de regressão para estimar o
esforço da manutenção, assim como estudos para avaliar a necessidade de
refatoração.

59

3.4 Comentários sobre o Estado da Arte
As pesquisas listadas na seção 3 são trabalhos de Estado da Arte, que
tem objetivo pesquisar sobre a refatoração e a manutenibilidade.
Os trabalhos de Chaparro et. al. (2014) e Gomes da Silva (2012)
concluem que a refatoração é uma técnica que pode acarretar benefícios e
malefícios para manutenibilidade e sua aplicação deve ser avaliada com
cautela pois até mesmo quando ela causa ganho na manutenibilidade alguns
subatributos desejáveis podem sofrer perda devido a relação perde-ganha
(tradeoff). A ferramenta RIPE desenvolvida pelo trabalho de Chaparro et. al.
(2014) se mostra de muita utilidade neste cenário para auxiliar a tomar a
decisão da aplicabilidade da refatoração e da sua melhor estratégia.
Os estudos de Fontana et. al. (2013) e Fard e Masbah (2013) utilizam
diferentes métodos para realizar a detecção de Code Smells, ambos dos
métodos foram capazes de detectar e classificar trechos que apresentam
problemas em potencial. Porém o estudo de Fontana et. al. (2012) conclui que
as ferramentas de detecção de code smells apresentam divergências nos
resultados.
Apesar dos benefícios da utilização de code smells os estudos de
Yamashita (2013) e Sjøberg et. at. (2013) concluem que sua utilização para
avaliar o esforço de manutenção de software é limitada. O trabalho de Sjøberg
et. at. (2013) utiliza como método a aplicação do método estatístico de
regressão linear múltipla e a avaliação do coeficiente de determinação para
avaliar a eficácia das métricas selecionas, método este que será adaptado para
este trabalho.
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4 ABORDAGEM PROPOSTA
Nesta seção é apresentada a descrição da abordagem e as respectivas
etapas para a sua utilização.
O objetivo desta proposta é ser adaptável a qualquer ambiente no qual
deseja-se aplicar a abordagem. Algumas etapas são propostas para atingir o
objetivo de previsão da necessidade de refatoração.
As etapas propostas são:


Definição do ambiente; é definido qual será o ambiente, por ambiente entende-se
o conjunto de sistemas e especialistas que irão participar da abordagem de apoio
a decisão de refatoração. Após a definição dos sistemas são eleitos trechos de
código de fonte que implementam alguma funcionalidade, para a avaliação da
necessidade de refatoração.



Coleta das métricas; são coletadas as métricas de manutenibilidade para cada
trecho proposto.



Coleta da opinião dos especialistas; são coletadas as opiniões dos especialistas
sobre a necessidade de refatoração.



Correlação entre a opinião e as métricas; são aplicados modelos de regressão
linear para correlacionar a necessidade de refatoração com as métricas de
manutenabilidade afim de obter a equação de previsão.



Uso do modelo de previsão: é utilizada a equação de previsão para prever a
necessidade de refatoração antes da análise dos especialistas.
Neste trabalho a abordagem é realizada como experimento e são
observados os resultados na sessão de análise de dados.

4.1 Ambiente para a medição
Inicialmente, define-se o ambiente no qual a abordagem será aplicada;
esta necessidade deve-se às críticas de BRAY, M. et al. (1997) ao uso da
métrica Índice de Manutenibilidade, que deve ter os seus valores limites
calibrados de acordo com a necessidade de cada empresa.
Este trabalho conduzirá à abordagem de correlação das métricas de
manutenibilidade com a decisão da refatoração por um experimento, que
ocorrerá em uma empresa de desenvolvimento de sistemas de médio porte
que fornece soluções sistêmicas. Atualmente a empresa possui 15 principais
produtos implementados por diferentes equipes de desenvolvimento, sendo
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que, destes, dez são sistemas desenvolvidos na linguagem C# e os demais
nas linguagens Java, Python e Scala.
Todos os projetos desenvolvidos na linguagem C# utilizam algumas
bibliotecas utilitárias em comum. As bibliotecas possuem a licença de código
aberto e estão disponíveis para acesso via internet no serviço Github (GITHUB,
2015), o que facilita a sua utilização como objeto de análise neste trabalho.
Neste experimento, as bibliotecas utilizadas pelos sistemas da empresa e
que a manutenibilidade será avaliada são:
1. Dapper dot net: Ferramenta de Micro ORM (Object Relational Mapping),
que facilita o mapeamento do modelo relacional do banco de dados em
objetos ou a operação inversa.
2. Quartz.Net: Ferramenta que realiza o agendamento e a execução de
tarefas e permite o seu monitoramento.
3. Autofac: Ferramenta que funciona como um contêiner de inversão de
dependência, auxiliando na atribuição de propriedades ou variáveis no
qual o seu tipo são interfaces previamente registradas para seus tipos
concretos.
4. Umbraco CMS: Um sistema de gerenciamento de conteúdo, que permite
editar gerenciar e publicar páginas web, dentro de seu ambiente.
O processo de manutenção destas bibliotecas utilitárias ocorre pela
proposta de alteração em um sistema de código, esta proposta ocorre pela
utilização de Pull Requests3(ou PR – em português, solicitação de
recebimento), e é usada tipicamente no modelo de desenvolvimento
colaborativo Fork e Pull (GITHUB, 2015).
Um Pull Request é um conjunto de alterações do código fonte, proposta
por algum desenvolvedor, no repositório de controle de versões. Os PRs
normalmente contêm uma funcionalidade, e são comparáveis com a versão
anterior do código, permitindo a avaliação da qualidade do código produzido
em relação ao código anterior.
Durante o processo de desenvolvimento no modelo colaborativo Fork e
Pull os desenvolvedores implementam cada nova funcionalidade em um novo
PR. Neste cenário a necessidade de refatoração pode ser avaliada para cada
PR.
3

Pull Request: é uma funcionalidade da ferramenta de controle de versão Git que permite a revisão
do código enviado para o repositório, discutindo mudanças em potencial e permitindo alterações se
necessário (GITHUB, 2015).
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4.2 Variáveis selecionadas
Para a avaliação da necessidade de refatoração são utilizadas algumas
das métricas, selecionadas durante a seção 2 e 3 deste trabalho.
As métricas foram sumarizadas no quadro 7, assim como a lista de
problemas que cada uma das métricas identifica.
Quadro 7 - Métricas do experimento X problemas que elas identificam
Métrica
Complexidade ciclomática

Índice de Manutenibilidade
Métodos ponderados por classe
Profundidade da árvore de herança
Número de filhos
Acoplamento entre objetos
Repostas para a classe
Métricas de CK
Falta de coesão nos métodos
Linhas de código por classe
Linhas de código por método

Problemas identificados
Complexidade dos métodos\funções
Complexidade dos métodos\funções
Volume total do sistema
Utilização de comentários no código
Quantidade de métodos de cada classe
Complexidade dos métodos\funções
Uso excessivo de herança
Uso excessivo de herança
Acoplamento excessivo
Muitos métodos são encadeados
Baixa coesão
Classes muito grandes
Métodos\funções muito grandes

Fonte: Elaborado pelo autor
Após a execução da análise é esperado que as métricas mais
representativas para a avaliação da necessidade de refatoração sejam
identificadas.
4.3 Ferramentas de medição
Existem diversas ferramentas que realizam a medição das métricas
selecionadas para o experimento, o estudo de Novak e Rakic (2010) listou
algumas das ferramentas de mercado existentes que realizam a medição da
manutenibilidade para as linguagens da plataforma .NET e as relacionou com
as métricas que elas medem conforme pode ser visto pelo quadro 8.
Neste trabalho o objetivo não é desenvolver nenhuma ferramenta de
medição por isso serão selecionadas ferramentas previamente existentes que
realizam essa medição.
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Quadro 8 - Ferramentas de medição das linguagens da plataforma .NET
Nome do Programa MI CC (média)
Visual Studio
X X
Borland
X X
SourceMonitor
X
ReflectorAddin
X
Ndepend
X

DIT (média)
X
X
X
X
X

CBO (médio) LOC (média)
X
X
X
X
X
X
X
X

LOC COM (média)
X
X
X
X
X
X

X

Fonte: Novak e Rakic (2010)
A listagem de Novak e Rakic (2010) foi estendida e atualizada pela busca
nos websites dos fornecedores resultando em uma nova listagem que pode ser
verificada no quadro 9.
Quadro 9 - Listagem de ferramentas X métricas
Ferramentas
VS Code Metrics
Ndepend
SourceMonitor
Nitriq
Visual Studio

CC
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

LOC
Sim
Sim
Sim
Sim

DIT
Sim
Sim
Sim
Sim

CBO

RFC

LCOM

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim

A

TMS

TC

TM

Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

MI

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda dos Quadros 8 e 9
Abreviação

Nome da métrica

CC

Complexidade Ciclomática

LOC

Linhas de Código

DIT

Profundidade da Árvore de Herança

CBO

Acoplamento entre Objetos

RFC

Respostas para a classe

LCOM

Falta de coesão nos métodos

A

Abstração

TMS

Total de métodos Sobrecarregados

TC

Total de Classes

TM

Total de Métodos

MI

Índice de Manutenibilidade

COM

Porcentagem de comentários

Fonte: Elaborado pelo autor
Conclui-se que a ferramenta que mais oferece suporte às métricas
selecionadas pelo estudo é a NDepend, que é uma ferramenta comercial para
realização das medições. O NDepend tem suporte a uma licença acadêmica
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que viabiliza a sua utilização nesta pesquisa, porém ela não fornece o valor do
Índice de manutenibilidade, que pode ser medido pela IDE Visual Studio.
4.4 Questionário para obter a opinião dos especialistas sobre a necessidade de
refatoração
Com as medidas de cada PR, faz-se necessária a coleta da opinião dos
especialistas sobre a necessidade de refatoração.
Para a obtenção de um maior número de opiniões neste experimento,
foram selecionados membros de vários times de desenvolvimento que ocupam
cargos distintos. No total, foram selecionados 4 voluntários que ocupam
posições de liderança e que representam as suas equipes: Um arquiteto de
sistemas, um líder técnico, um gerente de qualidade e um desenvolvedor
sênior.
Todos os selecionados possuem experiência com o desenvolvimento de
sistemas de software e com as bibliotecas selecionadas. Neste caso, todos
aceitaram participar desta pesquisa.
Para a obtenção da opinião destes especialistas sobre a necessidade de
refatoração de cada trecho e de forma padronizada, será utilizado um
questionário que deverá ser preenchido para cada PR.
Os principais objetivos do questionário são:
1.

Classificar o código como um candidato à refatoração pela
atribuição de uma nota de zero a três, sendo que:
a.

Sem nenhuma refatoração indicada; neste caso,
especialistas classificam o código com o valor “0” (zero).

os

b.

Existe a possibilidade de refatoração de itens de pouco
impacto, tornando a refatoração desnecessária; neste caso, os
especialistas classificam o código com o valor “1” (um).

c.

A refatoração é recomendada para o trecho de código
apresentado,
proporcionando
ganho
significativo
na
manutenibilidade; neste caso, os especialistas classificam o
código com o valor "2" (dois).

d.

A refatoração é altamente recomendada para o trecho de
código apresentado: o código terá problemas de manutenção
no futuro; neste caso, os especialistas classificam o código com
o valor “3” (três).
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2.

Justificar a não recomendação da refatoração em caso de
problemas de manutenibilidade no código, devido a algum atributo
de qualidade conflitante.

3.

Obter a percepção dos especialistas sobre, no caso de existência,
os problemas de manutenção que o código apresenta; a fim de
relacionar os problemas com as métricas de manutenibilidade
existentes, confirmando a precisão das métricas com as suas
propostas originais.

4.

O

Comentários com a opinião dos especialistas
manutenibilidade do código apresentado.
questionário

proposto

(figura

6)

foi

sobre

disponibilizado

https://docs.google.com/forms/d/1TIUICnOiUe-eBSZg8Vv6f7xppPFxFwtSuOO7AyOlJw/viewform .
Figura 6 - Exemplo de questionário

Fonte: GOOGLE FORMS e FERREIRA, B.

a

em:
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4.5 Correlação das métricas utilizando análise estatística
Para correlacionar as métricas com as opiniões de especialistas, será
utilizado o método de regressão linear, conforme descrito em DEVORE, L. J.
(2014).
A técnica de regressão linear e correlação explora a relação entre duas
ou mais variáveis, de modo que se possa obter informações sobre uma delas
por meio dos valores conhecidos das outras.
O objetivo da regressão pode ser investigar as variáveis que estão
relacionadas deterministicamente; neste caso, ao conhecer o valor de x,
implica-se no conhecimento exato de y, ou de maneira não determinística (ou
estatística), na qual existe a tendência dos valores de y se comportarem de
acordo com os valores de x.
No modelo de regressão proposto pelo trabalho, o valor de “y” será a
opinião dos especialistas sobre a refatoração, que é medida pela nota atribuída
pelos especialistas, e os valores de “x” serão as métricas selecionadas pelo
estudo.
Permitindo, assim, a análise dos seguintes valores:
1. Coeficiente de correlação, ou R², que indica até que ponto as variáveis
estão relacionadas. No estudo, o quanto é a relação das métricas com a
necessidade de refatoração.
2. Nível descritivo, ou valor-p, que indica o nível de significância de cada
variável dentro do modelo de regressão, permitindo a análise das
métricas que representam um maior impacto para a avaliação da
refatoração.
3. Coeficientes da equação, que são utilizados para formar a equação que
relaciona as variáveis, valores de “x”, a fim de se chegar a um valor de
“y”. A soma das multiplicações dos coeficientes de cada variável somada
pelo coeficiente e intersecção resulta na equação de previsão.
Para o cálculo da regressão neste trabalho utiliza-se R, que é um
ambiente de desenvolvimento e uma linguagem para computação estatística e
gráfica (R, 2015). A escolha da ferramenta R se deve ao seu uso no estudo de
Sjøberg et al. (2013) e sua licença de código aberto.
Para verificação da viabilidade da utilização da técnica de regressão e da
ferramenta R, foi elaborado o exemplo seguinte com dados hipotéticos. O
cálculo tem por objetivo encontrar os valores de R² e a função de regressão
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para a decisão de refatoração “ref” utilizando as métricas hipotéticas “m1”,
”m2”e ”m3” como entrada.
Sendo que:


“m1” = {0,2,2,3,6}



“m2” = {2,1,1,3,4}



“m3” = {1,4,4,5,10}



“ref”={1,1,1,5,10}

Na figura 7 são listados os coeficientes que resultam na equação de
previsão 7:

Figura 7 - Cálculo de regressão utilizando R

Atribuição das variáveis “ref”,
“m1”, “m2” e “m3”.
Chamada para o método “lm”,
que calcula a regressão linear.
Coeficientes encontrados pela análise de regressão
que formam a equação de previsão pela soma da
multiplicação dos membros pelos seus coeficientes

Fonte: Elaborado pelo autor

somada ao membro de intersecção (Intercept).
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Figura 8 - Detalhes da regressão

Erro padrão para cada
variável estimada

R² e R² ajustados; quanto mais
próximo de “1”, maior é o ajuste
da equação de previsão

Fonte: Elaborado pelo autor

𝑟𝑒𝑓 = −0,6 ∗ 𝑚1 + 1.8 ∗ 𝑚2 + 𝑚3 − 3,6

(7)

A figura 8 mostra os valores de erro padrão baixos, o que leva a função
“summary” a exibir a mensagem informando que a equação de previsão tem
um ajuste perfeito, ou um ajuste determinístico.
Na aplicação dos modelos de regressão não é esperado um ajuste
determinístico, e sim um ajuste aproximado.
Em alguns casos, as variáveis de “x” podem se comportar como curva ou
como um polinômio de segundo grau ou maior em relação à variável “y”,
segundo DEVORE, L. J. (2014). Nestes casos, métodos de regressão não
linear podem ser aplicados para a análise. Mas, devido à relação esperada
entre as variáveis de manutenibilidade e a necessidade de refatoração, se
espera uma relação polinomial de primeiro grau. Porque quanto maior o valor
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de uma variável “x” (ou menor, dependendo da variável em estudo) maior o
valor de “y”, sendo essa uma relação direta.
Conforme o exemplo, conclui-se que é possível a utilização do ambiente
R para realizar a regressão.
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5 EXPERIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Nesta seção são apresentados os trechos de código selecionados e o
processo de medição dos trechos de código selecionados além do processo de
aplicação da regressão linear múltipla e a análise dos dados.
5.1 Pull Requests selecionados
Os trechos de código selecionados para este estudo são Pull Requests
reais realizados nos sistemas Dapper.net, Quartz.net, Autofac e Umbraco.
Os Pull Requests foram selecionados na lista de PRs do Github de cada
ferramenta. Foram escolhidos os PRs contendo alterações de classes e
métodos de C#, que implementam alguma funcionalidade ou implementam
alguma alteração significativa para o software. São consideradas mudanças
não significativas: mudanças em código de teste, mudança em parâmetros e
mudanças de grafia.
Foram selecionados 18 Pull Requests, sendo 3 PRs para a ferramenta
Autofac e 5 para as demais. Foi selecionado um número menor de PRs para o
Autofac devido à falta de PRs com mudanças significativas. O quadro 10 lista
os Pull Requests e os seus respectivos links para acesso.
Quadro 10 - Lista de Pull Requests
Sistema Pull Request

Link

Dapper.net

308 https://github.com/StackExchange/dapper-dot-net/pull/308/files
194 https://github.com/StackExchange/dapper-dot-net/pull/194/files
188 https://github.com/StackExchange/dapper-dot-net/pull/188/files
169 https://github.com/StackExchange/dapper-dot-net/pull/169/files
235 https://github.com/StackExchange/dapper-dot-net/pull/235/files

Quartz.net

270 https://github.com/quartznet/quartznet/pull/270/files
263 https://github.com/quartznet/quartznet/pull/263/files
261 https://github.com/quartznet/quartznet/pull/261/files
209 https://github.com/quartznet/quartznet/pull/209/files

Autofac

260 https://github.com/quartznet/quartznet/pull/260
622 https://github.com/autofac/Autofac/pull/622
542 https://github.com/autofac/Autofac/pull/542
606 https://github.com/autofac/Autofac/pull/606/

Umbraco

875 https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/pull/875
873 https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/pull/873
870 https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/pull/870
865 https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/pull/865
861 https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/pull/861

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2 Processo de Medição
Para realizar a medição das métricas de Chidamber & Kemerer, será
utilizada a ferramenta NDepend em sua versão 6.0.1.
O NDepend é uma ferramenta comercial de análise de código para a
plataforma .NET que extrai diversas métricas de código com possibilidade de
extensão pela utilização de consultas LINQ 4 ou pela utilização de sua API.
A análise do NDepend por padrão não fornece os valores das métricas de
CK; para isso, é necessária a utilização de consultas LINQ personalizadas.
Para tornar a análise dos dados mais simples, foi construída uma ferramenta
denominada MetricUtil, que usa a API do NDepend para analisar o código,
executando consultas LINQ e salvando as medidas de cada trecho de código
em um arquivo Excel.
A ferramenta está disponível no link sob licença de código aberto:
https://github.com/brunonascimento/metricsUtil
As consultas LINQs desenvolvidas para realizar a medição das métricas
de CK estão listadas abaixo.
A. Acoplamento entre Objetos:
var result = from t in codeBase.Application.Types
let typesUsed = t.TypesUsed.ExceptThirdParty()
orderby typesUsed.Count() descending
select new Metric() { Type = ElementType.Class,
Value = Double.Parse(typesUsed.Count().ToString()), ObjectName = t.Name };

B. Profundidade da árvore de herança:
var result = from t in codeBase.Application.Types
where t.IsClass
let baseClasses = t.BaseClasses.ExceptThirdParty()
select new Metric() { Type = ElementType.Class,
Value = Double.Parse(baseClasses.Count().ToString()), ObjectName = t.Name
};

C. Falta de coesão nos métodos:
var result = from t in codeBase.Application.Types
where t.IsClass
let lcom = t.LCOM
select new Metric() { Type = ElementType.Class,
Value = lcom.Value, ObjectName = t.Name };

D. Número de filhos:
4

MICROSOFT (2016) consulta LINQ são consultas integradas à linguagem .NET que permitem a
consulta de bancos de dados, documentos XMLs e listas de objetos de forma compilada.
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var result = from t in codeBase.Application.Types
where t.IsClass
let childClasses = t.DerivedTypes
where
!t.IsThirdParty
orderby childClasses.Count() descending
select new Metric() { Type = ElementType.Class,
Value = Double.Parse(childClasses.Count().ToString()), ObjectName = t.Name
};

E. Respostas para a Classe:
var result = from m in codeBase.Application.Methods
where !m.IsThirdParty
let rfc =
m.MethodsCalled.ExceptThirdParty().Count()
select new Metric() { Type = ElementType.Method,
Value = rfc, ObjectName = m.Name };

F. Métodos ponderados por classe:
var result = from t in codeBase.Application.Types
let methods = t.Methods.Where(m =>
!m.IsPropertyGetter && !m.IsPropertySetter && !m.IsConstructor)
orderby methods.Count() descending
select new Metric() { Type = ElementType.Class,
Value = Double.Parse(methods.Count().ToString()), ObjectName = t.Name };

Ao executar a ferramenta MetricsUtil, é gerado um arquivo Excel com a
lista de objetos ou métodos analisados, seus tipos e valores para cada métrica
CK, conforme ilustrado pela Figura 9.
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Figura 9 - Planilha com os valores das métricas extraídos do NDepend

Fonte: Elaborado pelo autor

A fim de realizar a medição das demais métricas do estudo, como a
Complexidade Ciclomática, Índice de manutenibilidade, Linhas de Código da
Classe e Linhas de Código do Método, foi utilizada a ferramenta Code Metrics
disponível no próprio IDE da plataforma .NET, o Visual Studio em suas versões
2013 e 2015, de acordo com a versão necessária para cada Pull Request.
A ferramenta Code Metrics realiza a medição das métricas Índice de
Manutenibilidade, Complexidade Ciclomática, Profundidade da árvore de
herança, acoplamento e Linhas de código para Namespaces, Classes e
métodos para pacotes, classes e métodos; ela está disponível para uso nas
versões 2008, 2010, 2013, 2013 e 2015 em licença conjunta com as versões
Pro ou Ultimate do Visual Studio.
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Figura 10 - Análise de métricas com Visual Studio Code Metrics

Fonte: Elaborado pelo autor
A vantagem da utilização da ferramenta Code Metrics é a sua integração
com a IDE, o que permite a sua execução sem a necessidade de nenhuma
instalação adicional. Mas, como desvantagem, colher e tabular os valores para
cada classe ou método é uma tarefa que leva muito tempo, pois encontrar cada
uma das classes e métodos na estrutura hierárquica da ferramenta não se
mostrou tão eficiente quanto a seleção das métricas no Excel gerado pela
ferramenta metricsUtil.
Após colher e tabular os dados das métricas para os 18 Pull Requests nas
duas ferramentas, Visual Studio Code Metrics e MetricsUtil, foram excluídas da
análise as classes e métodos que não foram alterados pelo PRs, gerando um
arquivo Excel com as medidas de cada PR por classe.
Para as métricas referentes ao nível de método, como RFC (Respostas
para a classe) e LOC Meth (linhas de código por método), foram selecionados
os métodos alterados de maior valor, a fim de sumarizar a análise. Os valores
selecionados foram os de maior valor, pois quanto maior o valor de RFC e de
LOC, maior é o potencial problema de manutenibilidade e, consequentemente,
maior a probabilidade de os especialistas recomendarem a refatoração.
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O resultado da análise das métricas ocasionou os dados da tabela 5.
Tabela 5 - Métricas de Manutenibilidade por Pull Request
Sistema
Dapper.Net

Núm.
PR
Arquivos

NOC CBO DIT LCOM

WMC RFC CC

IM

LOC
Class

LOC
Meth

0

32

0

0

96

3

572

56

1281

3

Dapper.Net

308 Dapper NET40/SqlMapper.cs
194 Dapper NET40/SqlMapper.cs

0

33

0

0

95

1

551

56

1227

1

Dapper.Net

188 Dapper NET40/SqlMapper.cs

0

30

0

0

92

3

548

56

1208

53

Dapper.Net

169 Dapper NET45/SqlMapperAsync.cs

0

30

0

0

119

1

577

58

1258

3

Dapper.Net

235 Dapper NET45/SqlMapperAsync.cs

0

32

0

0

131

2

604

58

1373

7

Quartz.Net

263 Impl/AdoJobStore/StdAdoDelegate.cs

5

47

2

0,967589

112

20

388

60

1086

21

Quartz.Net

263 src/Quartz/Core/JobRunShell.cs

0

20

1

0,727273

10

24

38

60

117

69

Quartz.Net

261 src/Quartz/Core/QuartzScheduler.cs

0

48

0

0,941103

102

12

346

68

679

15

Quartz.Net

0

19

1

0,767045

10

24

81

58

195

104

Quartz.Net

261 src/Quartz/Core/QuartzSchedulerThread.cs
src/Quartz/Impl/AdoJobStore/
261 JobStoreSupport.cs

2

60

1

0,980365

125

3

573

65

1182

4

Quartz.Net

209 src/Quartz/Core/QuartzScheduler.cs

0

48

0

0,94378

102

7

344

68

674

28

Quartz.Net

209 Impl/StdSchedulerFactory.cs

0

51

0

0,764706

11

85

130

48

417

324

Quartz.Net

209 Simpl/RAMJobStore.cs

0

32

0

0,852941

57

1

337

60

665

1

Quartz.Net

260 Core/QuartzScheduler.cs

0

48

0

0,943807

102

2

346

68

679

1

Quartz.Net

260 /Simpl/SimpleThreadPool.cs

0

5

0

0,740741

8

0

55

70

121

8

Autofac

0

23

0

0,935484

27

8

57

75

115

11

Autofac

622 Builder/RegistrationBuilderOfTLAR.cs
Activators/Reflection/
622 AutowiringPropertyInjector.cs

0

3

0

0

2

4

21

57

24

23

Autofac

622 Autofac/ResolutionExtensions.cs

0

9

0

0

53

1

69

80

130

3

Autofac

0

12

0

0,333333

1

13

4

83

7

3

0

25

1

0,88961

18

4

61

72

117

7

1

9

1

0,65

15

5

64

67

118

21

0

14

0

0,333333

1

11

4

83

7

3

Autofac

542 Core/Registration/ExternalRegistrySource.cs
Core/Source/Autofac/Core/Lifetime/
606 LifetimeScope.cs
Core/Source/Autofac/Core/Registration/
606 ComponentRegistry.cs
Core/Source/Autofac/Core/Registration/
606 ExternalRegistrySource.cs
Core/Source/Autofac/Core/Registration/
606 ServiceRegistrationInfo.cs

0

4

0

0,717647

10

1

28

81

48

6

Umbraco

861 src/Umbraco.Web/Editors/MediaController.cs

0

70

6

0

15

33

60

62

151

4

Umbraco

0

20

3

0

5

14

20

62

53

28

0

6

1

0,666667

5

2

20

82

37

2

0

18

2

0,642857

3

44

11

56

40

33

Umbraco

875 src/Umbraco.Web/Editors/ImagesController.cs
src/Umbraco.Core/Persistence/
873 UmbracoDatabase.cs
src/Umbraco.Web/umbraco.presentation/
870 umbraco/dialogs/sendToTranslation.aspx.cs
src/Umbraco.Core/Persistence/Repositories/
865 ContentRepository.cs

0

90

6

0,880952

32

22

135

55

464

17

Umbraco

865 src/Umbraco.Core/Services/ContentService.cs

0

78

1

0,892105

133

38

415

61

1231

50

Umbraco

865 src/Umbraco.Web/Editors/ContentController.cs

0

70

6

0

21

12

109

57

258

13

Autofac
Autofac
Autofac

Umbraco
Umbraco

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.1 Dificuldades e aprendizado
Durante o processo de medição, ocorreram alguns problemas e
dificuldades, o que acarretou em mudanças na estratégia de medição. Estas
lições estão listadas abaixo:
A. Ao obter o código de fonte dos Pull Requests, alguns projetos não
compilavam com sucesso, o que impedia a análise das métricas.
Esses erros de compilação ocorreram devido à utilização de
bibliotecas de terceiros desatualizadas, cuja versão utilizada pelo
projeto não estava mais acessível publicamente. A fim de contornar
este problema, foram removidas as bibliotecas utilizadas por módulos
cuja análise não era necessária. Para os módulos que
obrigatoriamente deveriam ser analisados, foi necessário realizar a
atualização das bibliotecas, o que, em alguns casos, gerou a
necessidade de alteração no código a ser analisado. A fim de manter
ao mínimo o impacto das alterações sobre a manutenibilidade, as
alterações foram mantidas a um nível mínimo para a compilação.
B. A ferramenta NDepend não fornecia suporte direto à análise das
métricas de CK, o que levou à necessidade de criar consultas LINQ
personalizadas para cada uma das métricas, ocasionando a
necessidade, não prevista inicialmente, de estudar o modelo de
objetos da API do NDepend.
C. Foi necessária a criação de uma ferramenta que utiliza a API do
NDepend para medir e salvar os dados tabulados dentro de um Excel,
pois a coleta dos dados dentro da interface do NDepend estava
consumindo muito tempo.
D. A coleta das métricas pela ferramenta Code Metrics do Visual Studio
é manual, de modo que leva muito tempo.
E. Exclusão de classes e métodos que não foram modificados pelos Pull
Requests; esta atividade foi manual, levando mais tempo do que o
previsto.
No total, esta etapa do estudo precisou de mais tempo do que o previsto
para ser concluída.
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5.3 Coleta da Opinião dos Especialistas
A coleta da opinião dos especialistas ocorreu pelo preenchimento de um
formulário eletrônico, construído na ferramenta Google Forms, e acessível pelo
endereço https://docs.google.com/forms/d/1TIUICnOiUeeBSZg8Vv6f7xppPFxFwtSuO-O7AyOlJw e preenchida para cada Pull Request
especificados na seção 5.1.
Os quatro especialistas responderam o formulário indicando o sistema
avaliado, o número do PR, seu nome e os dados da pesquisa, resultando nos
dados listados no Apêndice A.
Para consolidar as opiniões sobre a refatoração em um único valor, foi
calculado o valor médio para cada um dos PR e seus respectivos desvios
padrões, exibidos na tabela 6. Quanto menor o desvio padrão, menor a
dispersão de valores e, consequentemente, maior a concordância entre os
especialistas. Por isso, os dados em vermelho na tabela destacam os maiores
valores de desvio padrão.
Tabela 6 - Média das opiniões dos especialistas sobre refatoração
Núm. do Média do valor da
PR/Sistema refatoração
Autofac
542
606
622
Dapper
169
188
194
235
308
Quartz.Net
209
260
261
263
270
Umbraco
861
865
870
873
875

Fonte: Elaborado pelo autor

Desvio Padrão do valor da
refatoração
0
0,5
0,25

0
0,577350269
0,5

1
1
2,25
1,25
2,5

0,816496581
0,816496581
0,5
0,5
0,577350269

1
0,75
0,25
0,25
1,25

0,816496581
0,957427108
0,5
0,5
0,5

1,25
1,5
0,5
0
0

0,5
0,577350269
0,577350269
0
0
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O desvio padrão por si só não permite a afirmação e avaliação da
concordância dos especialistas sobre a necessidade de refatoração. Por isso, o
estudo faz uso de outras formulas que auxiliam na avaliação da qualidade dos
dados, sendo elas o coeficiente kappa de Cohen e o coeficiente kappa de
Fleiss.
Segundo Lee (2016), kappa é uma medida de concordância entre
observadores, e mede o grau de concordância além do que seria esperado
somente pelo acaso.
No caso de dois observadores o índice Kappa de Cohen pode ser
aplicado; para múltiplos observadores, a medida de Fleiss Kappa, desenvolvida
em Fleiss, J. L. (1971).
Os valores de Kappa, Cohen e Fleiss, podem ser calculados pela
ferramenta R pelo seguinte Script, sendo que a variável “dados” foi importada
do arquivo .CSV especificado no Apêndice B, gerado a partir da opinião dos
especialistas.
> psych::cohen.kappa(dados)
Cohen Kappa (below the diagonal) and Weighted Kappa (above the diagonal)
For confidence intervals and detail print with all=TRUE
Avaliador01 Avaliador2 Avaliador3 Avaliador4
Avaliador01 1.000
0.534
0.84
0.51
Avaliador02 -0.045
1.000
0.55
0.57
Avaliador03 0.713
0.036
1.00
0.53
Avaliador04 0.207
0.227
0.27
1.00
> irr::kappam.fleiss(dados)
Fleiss' Kappa for m Raters
Subjects = 18
Raters = 4
Kappa = 0.208
z = 3.2
p-value = 0.0013

Primeiramente, observa-se o valor de kappa de Cohen entre cada um dos
especialistas; a concordância entre eles varia, sendo que a concordância
mínima ocorre entre o avaliador Avaliador01 e Avaliador02, com o valor de
kappa -0,045, e a maior concordância ocorre entre os avaliadores Avalidador03
e Avaliador01, com o valor de kappa de 0,84.
Os valores de kappa de Fleiss resultam num coeficiente de 0.208.
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Segundo LANDIS, J. R. e KOCH, G. G. (1977), que sugerem a
interpretação do valor de Kappa de acordo com a tabela 7, conclui-se que,
enquanto alguns especialistas não apresentam concordância nenhuma, outros
apresentam uma concordância quase perfeita. Mas, avaliando os especialistas
em conjunto, eles apresentam uma concordância razoável.
Tabela 7 – Interpretação dos valores de Kappa

Valores de Kappa
<0
0-0.19
0.20-0.39
0.40-0.59
0.60-0.79
0.80-1.00
Fonte: Adaptado de Lee (2016)

Interpretação
Sem concordância
Concordância baixa
Concordância razoável
Concordância moderada
Concordância substancial
Concordância quase perfeita

5.4 Aplicação da Regressão Linear
Conforme descrito na seção 4.5, a regressão linear é um método indicado
para a análise estatística dos dados a partir de um modelo matemático; a fim
de determinar uma relação entre um ou mais valores de “x” em relação ao valor
de “y”. Neste estudo, os valores de “x” são as métricas de manutenibilidade, e
os valores de “y”, a necessidade de refatoração do código de fonte.
Como primeira análise, foi aplicada uma regressão com todas as métricas
colhidas e a média da opinião dos especialistas. O apêndice D contém os
dados do arquivo .CSV utilizado no script com os valores das métricas. Abaixo,
segue o Script R que realiza a regressão:
Modelo com todas as métricas – Modelo 01:
> dadosregressao <- read.csv2("C:/Users/Bruno/Dropbox/Mestrado - IPT/Disser
tacao/Dados/v2/dadosregressao.csv")
>
View(dadosregressao)
> fit <- lm(MED_ESPECIALISTAS ~ NOC + CBO + DIT + LCOM + WMC + RFC+ CC + IM
+ LOC_Class + LOC_Meth, data=dadosregressao)
> fit
Call:
lm(formula = MED_ESPECIALISTAS ~ NOC + CBO + DIT + LCOM + WMC +
RFC + CC + IM + LOC_Class + LOC_Meth, data = dadosregressao)
Coefficients:
(Intercept)
1.337199
LCOM
-0.292223
IM
-0.011451

NOC
-0.182686
WMC
-0.015303
LOC_Class
0.002498

CBO
0.019795
RFC
-0.002322
LOC_Meth
-0.003549

DIT
-0.141381
CC
-0.002181
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> summary(fit)
Call:
lm(formula = MED_ESPECIALISTAS ~ NOC + CBO + DIT + LCOM + WMC +
RFC + CC + IM + LOC_Class + LOC_Meth, data = dadosregressao)
Residuals:
Min
1Q
Median
-0.50891 -0.18993 -0.05294

3Q
0.24609

Max
0.70529

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.337199
1.157219
1.156
0.2622
NOC
-0.182686
0.109985 -1.661
0.1131
CBO
0.019795
0.011407
1.735
0.0989 .
DIT
-0.141381
0.142009 -0.996
0.3320
LCOM
-0.292223
0.291395 -1.003
0.3285
WMC
-0.015303
0.006534 -2.342
0.0302 *
RFC
-0.002322
0.010872 -0.214
0.8332
CC
-0.002181
0.002799 -0.779
0.4455
IM
-0.011451
0.014874 -0.770
0.4508
LOC_Class
0.002498
0.001184
2.110
0.0483 *
LOC_Meth
-0.003549
0.003119 -1.138
0.2693
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.406 on 19 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7348, Adjusted R-squared: 0.5952
F-statistic: 5.265 on 10 and 19 DF, p-value: 0.0009516

Conforme o que pode ser observado, o modelo apresenta um coeficiente
de correlação ajustado (ou R² ajustado) de 0,5952, o que indica que as
variáveis de manutenibilidade impactam em 59,52% o valor da necessidade de
refatoração.
Observam-se também os valores-P (Pr (|t|)), que indicam o quanto cada
variável impacta a necessidade de refatoração. A fim de simplificar a
regressão, foram gerados mais dois modelos, excluindo as métricas menos
significativas.
Considerando que a regressão aplicada tem nível de significância de 5%,
padrão para regressões na ferramenta R, são selecionadas as variáveis cujo
valor de P representa um valor menor que 5%, pois estas são as mais
significativas. Assim, conforme pode ser observado na tabela 8, gera-se o
modelo 03. No Modelo 02, foram incluídas as métricas de NOC e CBO, pois
apresentam um p-valor mais próximo ao nível de significância.

Tabela 8 - Valor-P para o modelo de regressão 1
valor-P
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NOC
CBO
DIT
LCOM
WMC
RFC
CC
IM
LOC_Class
LOC_Meth

11,31%
9,89%
33,20%
32,85%
3,02%
83,32%
44,55%
45,08%
4,83%
26,93%

Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo 02, contendo as métricas NOC, CBO, WMC, LOC Classe, e o
Modelo 03, contendo as métricas WMC e LOC Classe.
Aplicando as regressões nos dois modelos, conforme os scripts R abaixo.
Modelo 02 – com as métricas NOC, CBO, WMC e LOC Classe:
> fit2 <- lm(MED_ESPECIALISTAS ~ NOC + CBO + WMC + LOC_Class, data=dadosreg
ressao)
> fit2
Call:
lm(formula = MED_ESPECIALISTAS ~ NOC + CBO + WMC + LOC_Class,
data = dadosregressao)
Coefficients:
(Intercept)
0.244452

NOC
-0.237071

CBO
0.009129

WMC
-0.012512

LOC_Class
0.001821

> summary(fit2)
Call:
lm(formula = MED_ESPECIALISTAS ~ NOC + CBO + WMC + LOC_Class,
data = dadosregressao)
Residuals:
Min
1Q
Median
-0.65621 -0.31594 -0.02216

3Q
0.27362

Max
0.83218

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.2444519 0.1285840
1.901 0.068875 .
NOC
-0.2370708 0.0779185 -3.043 0.005450 **
CBO
0.0091293 0.0034767
2.626 0.014540 *
WMC
-0.0125117 0.0041555 -3.011 0.005882 **
LOC_Class
0.0018207 0.0004034
4.513 0.000132 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.3916 on 25 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6755, Adjusted R-squared: 0.6235
F-statistic: 13.01 on 4 and 25 DF, p-value: 7.343e-06
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Modelo 03 – com as métricas WMC e LOC Classe:
> fit3 <- lm(MED_ESPECIALISTAS ~ WMC + LOC_Class, data=dadosregressao)
> fit3
Call:
lm(formula = MED_ESPECIALISTAS ~ WMC + LOC_Class, data = dadosregressao)
Coefficients:
(Intercept)
0.451758

WMC
-0.013139

LOC_Class
0.001943

> summary(fit3)
Call:
lm(formula = MED_ESPECIALISTAS ~ WMC + LOC_Class, data = dadosregressao)
Residuals:
Min
1Q
-0.85644 -0.32416

Median
0.00738

3Q
0.29966

Max
0.82277

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.4517579 0.1283165
3.521 0.001549 **
WMC
-0.0131391 0.0050466 -2.604 0.014810 *
LOC_Class
0.0019434 0.0004941
3.934 0.000528 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.4818 on 27 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4693, Adjusted R-squared:
0.43
F-statistic: 11.94 on 2 and 27 DF, p-value: 0.0001931

Observa-se que o modelo 02 apresenta um coeficiente de correlação
ajustado de 0,6235, enquanto o modelo 03 mostra um coeficiente de correlação
ajustado de 0,43, o que indica que o modelo que mais se adequa é o modelo 2.
Indicando, assim, que as métricas mais significativas para os especialistas
selecionados nos PRs analisados foram o NOC, CBO, WMC e LOC Classe.
5.5 Análise dos dados
O objetivo desta seção é realizar a análise dos dados das seções
anteriores, especialmente das seções 5.3 e 5.4, que coletam as opiniões dos
especialistas e aplicam os modelos de regressão estatísticos.
Conforme se pode observar pela coleta da opinião dos especialistas,
estes, em conjunto, apresentaram uma concordância razoável de opinião, mas
não apresentaram um valor de concordância muito alto, colocando em dúvida a
qualidade da avaliação destes especialistas, assim como foi apontado pelo
trabalho de Anda (2007). Por utilizar especialistas da mesma empresa,
esperava-se inicialmente que a concordância entre os especialistas fosse
maior.
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A análise dos dados dos especialistas não excluiu nenhum dos PRs
avaliados, nem mesmo aqueles que apresentaram uma maior divergência de
opinião. Um dos fatores que podem ter afetado na divergência de opinião foi a
avaliação ter sido feita pelos especialistas de modo independente. Algumas
técnicas de avaliação conjunta podem ser estudadas em trabalhos futuros com
o intuito de diminuir este desvio.
A análise de regressão no modelo 02 foi a que apresentou o maior
coeficiente de correlação, apresentando um ajuste em 62,35%. Observa-se que
as métricas mais significativas foram NOC, CBO, WMC e LOC Classe, sendo
que as métricas WMC e LOC Classe estão associadas claramente com o
tamanho de cada classe.
O CBO representa o número de classes acopladas com outra classe, que
tem uma relação direta com o tamanho da classe; e o NOC representa o
número de filhos de uma classe que está associado com a implementação de
herança do modelo de orientação a objetos.
No apêndice C, estão listados os dados obtidos pelo questionário
respondido pelos especialistas. Observa se que, na questão 3 do questionário,
identificam-se os problemas apontados pelos especialistas, conforme listado
pela figura 11.
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Figura 11- Problemas identificados pelos especialistas

Problemas identificados pelos especialistas
Outros

12

Métodos Funções muito grandes

13

Classes muito grandes

28

As classes não são coesas

0

O código possui muitos métodos encadeados(métodos…

3

O código possui acoplamento excessivo entre as classes

0

O código possui uso excessivo de herança

0

Existem muitos métodos por classe

16

Faltam comentários no código

3

O código possui um tamanho\volume muito alto

15

O código contém métodos\funções de alta complexidade

11
0

5

10

15

20

25

Série1

Fonte: Elaborado pelo autor
Os problemas apontados pelos especialistas foram:
1- Classes muito grandes, com 28 PRs apontados (59,6%)
2- Muitos métodos por classe, com 16 PRs apontados (34%)
3- O código possui tamanho\volume muito alto, com 15 PRs apontados
(31,9%)
4- Métodos funções muito grandes, com 13 PRs apontados (27,7%)
5- Outros, com 12 PRs apontados (12,8%)
6- Falta de comentários no código, com 3 PRs apontados (6,4%)
7- Muitos métodos encadeados, com 3 PRs apontados (6,4%)
Os problemas 1, 2, 3 e 4 podem ser associados diretamente ao tamanho
das classes e métodos, assim como as métricas LOC Classe e WMC (métodos
ponderados por classe), que também foram as mais significativas para os
modelos de regressão.

30
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Indiretamente, também podemos associar a métrica CBO (acoplamento
entre objetos) com o tamanho das classes, pois, quanto maior uma classe,
maior o seu acoplamento.
Apenas a métrica NOC (número de filhos) foi apontada como significativa
pela regressão, mas não foi identificada pelos especialistas.
Na questão 4 do questionário, na qual os especialistas poderiam
comentar sobre a manutenibilidade, apareceram duas menções à herança que
podem ser associadas à métrica NOC.
Seguem os comentários na íntegra:
Comentário 1:
“A classe utiliza herança, classes com um bom número de métodos e
métodos de baixa complexidade”.
Comentário 2:
“Apesar do tamanho da classe ela possui uma quantidade de métodos
justificados e a utilização da herança, uma quantidade razoável de métodos
herdados, justifica o tamanho”.
Pelos comentários, conclui-se que o uso da herança é associado pelos
especialistas a um bom indicativo de qualidade do código. No comentário 2, a
utilização da herança até mesmo justifica o grande tamanho da classe
analisada.
Logo, uma hipótese é a de que a herança foi um dos indícios que
impactam negativamente a necessidade de refatoração. Outra hipótese é a de
que o uso de herança afeta diretamente no tamanho das classes, pois quando
a herança é aplicada em uma classe grande, ela pode ser dividida em outras
classes com comportamentos menores.
O resultado da aplicação da regressão linear identificou o modelo mais
adequado, o modelo 2, com coeficiente de correlação ajustado de 0,6235, ou
seja, capaz de prever a refatoração em 62,35% dos casos (para estes
especialistas, nestes PRs avaliados), tornando possível a escrita da equação
de previsão da necessidade de refatoração, através da multiplicação dos
coeficientes pelas métricas, resultando na equação 8.
𝑟𝑒𝑓 = −0,23707 ∗ 𝑁𝑂𝐶 + 0,009129 ∗ 𝐶𝐵𝑂 − 0,01251
∗ 𝑊𝑀𝐶 + 0,001821 ∗ 𝐿𝑂𝐶 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 + 0,244452

(8)

86

A aplicação da nova função nos dados medidos pelos especialistas e pela
comparação dos resultados com a média dos especialistas resulta na tabela 9.
Foram destacados os PRs cuja diferença entre a média dos especialistas e a
refatoração calculada alterou a categoria da recomendação. As categorias
foram listadas na tabela 10.
Tabela 9 - Refatoração Calculada por PR
Número
Refatoração Falha na
Sistema
do PR
NOC
CBO
WMC
LOC_Class
Média Especialista
calculada
previsão
Dapper.Net
308
0
32
96
1281
2,5
1,668321 Falha
194
Dapper.Net
0
33
95
1227
2,25
1,591626 Falha
Dapper.Net
188
0
30
92
1208
1
1,56717
Dapper.Net
169
0
30
119
1258
1
1,32045
Dapper.Net
235
0
32
131
1373
1,25
1,398003
Quartz.Net
263
5
47
112
1086
0,25
0,064651
Quartz.Net
263
0
20
10
117
0,25
0,514989
Quartz.Net
261
0
48
102
679
0,25
0,643083
Quartz.Net
261
0
19
10
195
0,25
0,647898
Quartz.Net
261
2
60
125
1182
0,25
0,906724
Quartz.Net
209
0
48
102
674
1
0,633978 Falha
Quartz.Net
209
0
51
11
417
1
1,331778
Quartz.Net
209
0
32
57
665
1
1,034475
Quartz.Net
260
0
48
102
679
0,75
0,643083
Quartz.Net
260
0
5
8
121
0,75
0,410358
Autofac
622
0
23
27
115
0,25
0,326064
Autofac
622
0
3
2
24
0,25
0,290523
Autofac
622
0
9
53
130
0,25
-0,099687
Autofac
542
0
12
1
7
0
0,354237
Autofac
606
0
25
18
117
0,5
0,460554
Autofac
606
1
9
15
118
0,5
0,116771
Autofac
606
0
14
1
7
0,5
0,372495
Autofac
606
0
4
10
48
0,5
0,243276
Umbraco
861
0
70
15
151
1,25
0,970803 Falha
Umbraco
875
0
20
5
53
0
0,460995
Umbraco
873
0
6
5
37
0
0,304053
Umbraco
870
0
18
3
40
0,5
0,444084
Umbraco
865
0
90
32
464
1,5
1,510686
Umbraco
865
0
78
133
1231
1,5
1,534335
Umbraco
865
0
70
21
258
1,5
1,09059

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 10 Categorias de recomendação da Refatoração
Categoria

Valor

Alcance dos valores
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Não

0

Menor que 1

Pouco

1

1 até menor que 2

Recomendo

2

2 até menor que 3

Altamente recomendável

3

3 ou maior

Fonte: Elaborado pelo autor
No total das 30 avaliações, 30 classes e 18 PRs, 4 avaliações (ou
13,33%) mudaram a categoria da refatoração.
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6 Conclusão
Neste trabalho, propôs-se o desenvolvimento de uma abordagem para avaliar se
a refatoração é recomendada para trechos de código de fonte utilizando métricas de
manutenibilidade. Foram apresentados os principais conceitos envolvidos sobre a
manutenibilidade

e sobre cada

uma das

métricas listadas na

seção 2

(Fundamentos).
A abordagem proposta foi construída utilizando os trabalhos apresentados na
seção 3 (Estado da Arte), e se baseia em métricas de manutenibilidade que podem
ser medidas por uma variedade de ferramentas e algoritmos. Porém, o benefício ao
se utilizar a abordagem desenvolvida é a definição de valores máximos para as
métricas, permitindo automatização na tarefa dos especialistas na hora de avaliar a
necessidade de refatoração.
O esforço de coleta de métricas foi maior que o esperado, mas a análise dos
valores utilizando regressões lineares com a ferramenta R se mostrou eficaz.
Para os especialistas selecionados, o trabalho mostrou que existe um grau de
concordância razoável entre os especialistas de uma mesma empresa, mas este
grau de concordância é muito próximo a baixa concordância o que é um valor menor
que o esperado para especialistas que trabalham dentro da mesma empresa. Para
isto, técnicas de análise de código em conjunto podem ser estudadas em trabalhos
futuros.
A análise dos dados utilizando as regressões lineares mostrou que as métricas
que mais impactam na necessidade de refatoração estão relacionadas ao tamanho
das classes, WMC e LOC Classe, seguidos pelo CBO e NOC, o que é um resultado
que condiz com os resultados do trabalho de Sjøberg et. at. (2013).
A equação encontrada pela análise das regressões lineares indicou que a
fórmula pode prever a necessidade de refatoração em 62,35% dos casos, sendo
que, aplicada aos 18 PRs em 4 sistemas, esta fórmula foi capaz de prever a
necessidade em 86,67% dos casos, o que é um resultado promissor.
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7 Trabalhos futuros
Alguns itens importantes que não foram abordados neste trabalho
poderão ser temas de outros trabalhos de pesquisas, como:


Técnicas de avaliação de especialistas em conjunto
Utilizando a equação de kappa de Fleiss, e segundo a interpretação de
LANDIS, J. R. e KOCH, G. G. (1977), conclui-se que a concordância entre
os especialistas é razoável, mas com um valor muito próximo à
concordância baixa.
Logo, faz-se necessário o estudo de técnicas para aumentar a
concordância entre especialistas sobre a manutenibilidade e sobre a
avaliação da necessidade de refatoração. O trabalho utilizou avaliações
individuais, porém, técnicas de avaliação em conjunto poderiam ser
utilizadas para aumentar a concordância entre especialistas.



Análise da necessidade de refatoração utilizando aprendizado de
máquina
A aplicação da abordagem resultou em uma equação capaz de prever
a necessidade de refatoração para 62,35% dos casos utilizando
apenas análises estatísticas pela aplicação de regressões lineares.
Porém, outra abordagem de análise que poderia ser aplicada em
trabalhos futuros seria a utilização de algoritmos de aprendizados de
máquina para prever a necessidade de refatoração.



Aplicação da abordagem em outras empresas e linguagens
Como experimento deste estudo, a abordagem foi aplicada em uma
determinada empresa com o auxílio de quatro especialistas, que
avaliaram quatro sistemas desenvolvidos na linguagem C#.
Porém, é interessante conseguir resultados de ambientes mais
diversos com a finalidade de comparação e ainda com a possibilidade
de encontrar uma equação com valores mais gerais, de modo que seja
possível a aplicabilidade independentemente da empresa.



Definição de código de baixa manutenibilidade
Uma dificuldade encontrada pelo estudo, por conta da falta de
concordância entre os especialistas e pela falta de referências, ocorreu
devido à falta de definição de “código de baixa manutenibilidade”.
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Existem guias de desenvolvimento que pregam padrões e boas
práticas, porém, não foram encontrados estudos que definam código
de baixa manutenibilidade.
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Apêndices
Apêndice A – Dados do formulário sobre a opinião dos especialistas sobre a
refatoração
Sistema
avaliado

Númer
o do
Pull
Reques
t

1. Você
recomenda a
refatoração
do código
apresentado,
afim de
tornar
futuras
manutençõe
s mais
fáceis?

2.Caso o
trecho
apresentado
apresente
problemas,
mas a
refatoração
não seria
benéfica,
justifique no
campo
abaixo

3. Caso o código
apresente problemas,
marque os problemas
apresentados

4. Comente sobre a
manutenibilidade e a
refatoração do trecho
apresentado

Nome do
Avaliador

Apesar da classe
apresentada ser muito
grande, ela foi dividida
pela utilização de
partialclass

Charles

1

Luis

2

Marcos

0

Wellington

1

Charles

1

Luis

0

Marcos

1

Wellington

2

Charles

2

Luis

3

Dapper

169

Pouco

Classes muito
grandes

Dapper

169

Recomendo

Existem muitos
métodos por classe,
Classes muito
grandes

Dapper

169

Não

Dapper

169

Pouco

Dapper

188

Pouco

Dapper

188

Não

Dapper

188

Pouco

Dapper

188

Recomendo

Dapper

194

Recomendo

Dapper

194

Alteramente
Recomenda
vel

O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Existem muitos
métodos por classe,
Classes muito
grandes,
Métodos\funções
muito grandes
Outros

O código possui um
tamanho\volume muito
alto
O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Existem muitos
métodos por classe
O código contém
métodos\funções de
alta complexidade,
Faltam comentários
no código, Classes
muito grandes
O código contém
métodos\funções de
alta complexidade, O
código possui um
tamanho\volume muito
alto, Existem muitos
métodos por classe, O
código possui muitos
métodos encadeados
(métodos que fazem a

O método possui
concateção de strings
para montar queries SQL,
o que não é recomendado

Valor
da
refatora
ção
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chamada a muitos
outros métodos)

Dapper

194

Recomendo

Dapper

194

Recomendo

Quartz.Net

209

Não

Quartz.Net

209

Recomendo

Quartz.Net

209

Pouco

Quartz.Net

209

Pouco

Dapper

235

Recomendo

Dapper

235

Pouco

Dapper

235

Pouco

Dapper

235

Pouco

Quartz.Net

260

Não

Quartz.Net

260

Pouco

Quartz.Net

260

Não

Quartz.Net

260

Recomendo

Quartz.Net

261

Não

Quartz.Net

261

Não

O trecho é de difícil debug

Marcos

2

As classes apresentam
muitas operações de
casts desnessárias

Wellington

2

Charles

0

Luis

2

Marcos

1

Wellington

1

Charles

2

Luis

1

Marcos

1

Wellington

1

Charles

0

Luis

1

Marcos

0

Existem muitos
métodos por classe,
Classes muito
grandes
Classes muito
grandes

Wellington

2

Charles

0

Classes muito

Luis

0

O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Faltam
comentários no
código, Existem
muitos métodos por
classe, O código
possui muitos
métodos encadeados
(métodos que fazem a
chamada a muitos
outros métodos)
O código contém
métodos\funções de
alta complexidade,
Outros
Métodos\funções
muito grandes
Existem muitos
métodos por classe
Existem muitos
métodos por classe,
Classes muito
grandes
Métodos\funções
muito grandes
O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Classes muito
grandes, Outros
O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Existem muitos
métodos por classe,
Métodos\funções
muito grandes
Classes muito
grandes
Classes muito
grandes

Existem muitos
métodos por classe,
Métodos\funções
muito grandes

A classe
pode ser
refatorada
para ser
menor, mas
o ganho não
seria
justificavel

Alto número de
parametrôs

Os métodos recebem um
número de argumentos
exagerado

98

grandes
Quartz.Net

261

Não

Quartz.Net

261

Pouco

Quartz.Net

263

Não

Quartz.Net

263

Quartz.Net

Marcos

0

Wellington

1

Charles

0

Não

Luis

0

263

Não

Marcos

0

Quartz.Net

263

Pouco

Wellington

1

Quartz.Net

270

Pouco

Charles

1

Quartz.Net

270

Recomendo

Luis

2

Quartz.Net

270

Pouco

Marcos

1

Quartz.Net

270

Pouco

Wellington

1

Dapper

308

Recomendo

Charles

2

Dapper

308

Alteramente
Recomenda
vel

O código é altamente
complexo, deve ser
simplificado

Luis

3

Dapper

308

Recomendo

As classes são muito
grandes

Marcos

2

Classes muito
grandes
Classes muito
grandes

A
modificação
do PR em si
pode ser
melhorada
mas não é

O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Existem muitos
métodos por classe,
Métodos\funções
muito grandes
O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Classes muito
grandes
Existem muitos
métodos por classe, O
código possui muitos
métodos encadeados
(métodos que fazem a
chamada a muitos
outros métodos),
Classes muito
grandes
Classes muito
grandes
O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Classes muito
grandes
O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Existem muitos
métodos por classe,
Classes muito
grandes
O código contém
métodos\funções de
alta complexidade, O
código possui um
tamanho\volume muito
alto, Faltam
comentários no
código, Existem
muitos métodos por
classe, Classes muito
grandes,
Métodos\funções
muito grandes
Classes muito
grandes

Apesar do tamanho da
classe ela possui uma
quantidade de métodos
justificados e a utilização
da herança, uma
quantidade razoável de
métodos herdados,
justifica o tamanho.
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tão crítica
quanto a do
código
Dapper

308

Alteramente
Recomenda
vel

Autofac

542

Não

Autofac

542

Não

Autofac

542

Autofac

Wellington

3

Charles

0

Luis

0

Não

Marcos

0

542

Não

Wellington

0

Autofac

606

Não

Charles

0

Autofac

606

Pouco

Luis

1

Autofac

606

Não

Marcos

0

Autofac

606

Pouco

Wellington

1

Autofac

622

Não

Charles

0

Autofac

622

Pouco

Luis

1

Autofac

622

Não

Marcos

0

Autofac

622

Não

Wellington

0

Umbraco

861

Pouco

O código contém
métodos\funções de
alta complexidade

Charles

1

Umbraco

861

Recomendo

Luis

2

Umbraco

861

Pouco

Marcos

1

Umbraco

861

Pouco

Wellington

1

Umbraco

865

Pouco

O código contém
métodos\funções de
alta complexidade,
Classes muito
grandes,
Métodos\funções
muito grandes
Métodos\funções
muito grandes
Classes muito
grandes
O código contém
métodos\funções de
alta complexidade,
Classes muito
grandes

Charles

1

O código contém
métodos\funções de
alta complexidade,
Existem muitos
métodos por classe,
Classes muito
grandes
A classe tem
manutenibilidade
adequada
A classe está adequada

O código contém
métodos\funções de
alta complexidade,
Métodos\funções
muito grandes

O código apresenta
manutenibilidade
adequada
O código apresenta
algumas classes muito
grandes, uma pequana
redução já bastaria

O código contém
métodos\funções de
alta complexidade

Classes muito
grandes

As classes poderiam ser
menores. O método
'DefaultPropertyFilter' da
classe
'AutowiringPropertyInjecto
r' sempre retorna true o
que indica um possível
erro.
As classes apresentadas
tem mais de 500+ linhas o
que é muito

Muitos if\elses
encadeados que poderiam
ser evitados assim como a
utilização de condições
ternarias
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Umbraco

865

Recomendo

Umbraco

865

Pouco

Umbraco

865

Recomendo

Umbraco

870

Não

Umbraco

870

Pouco

Umbraco

870

Não

Umbraco

870

Pouco

Umbraco

873

Não

Umbraco

873

Umbraco

Luis

2

Marcos

1

Wellington

2

Charles

0

Luis

1

Marcos

0

Wellington

1

Charles

0

Não

Luis

0

873

Não

Marcos

0

Umbraco

873

Não

Wellington

0

Umbraco

875

Não

Charles

0

Umbraco

875

Não

Luis

0

Umbraco

875

Não

Marcos

0

Umbraco

875

Não

Wellington

0

O código contém
métodos\funções de
alta complexidade, O
código possui um
tamanho\volume muito
alto, Classes muito
grandes,
Métodos\funções
muito grandes
Classes muito
grandes,
Métodos\funções
muito grandes
O código possui um
tamanho\volume muito
alto, Classes muito
grandes,
Métodos\funções
muito grandes

Outros

Outros

Classe de bom tamanho e
complexidade adequada
A verificação de
permissão está hardcode
Existe concatenação de
Strings para gerar o HTML
o que dificulta a leitura do
código. Existe um valor
fixo no método
UserHasTranslatePermiss
ion
A classe utiliza herança,
classes com um bom
número de métodos e
métodos de baixa
complexidade

Avaliado somente o
código C#

apenas a classe .NET foi
analisada, não o código
JS
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Apêndice B – Arquivo CSV (dados.csv) dos dados do formulário sobre a
opinião dos especialistas sobre a refatoração:
Avaliador01,Avaliador02,Avaliador03,Avaliador04
2,3,2,3
2,3,2,2
1,0,1,2
1,2,0,1
2,1,1,1
1,2,1,1
0,0,0,1
0,0,0,1
0,2,1,1
0,1,0,2
0,1,0,0
0,0,0,0
0,1,0,1
0,0,0,0
0,0,0,0
0,1,0,1
1,2,1,2
1,2,1,1
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Apêndice C – Respostas dos dados do especialistas

103

104
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Apêndice D – Arquivo de dados de métricas (Dadosregressao.csv)
PULL_REQUEST;NOC;CBO;DIT;LCOM;WMC;RFC;CC;IM;LOC_Class;LOC_Met
h;MED_ESPECIALISTAS
308;0;32;0;0;96;3;572;56;1281;3;2,5
194;0;33;0;0;95;1;551;56;1227;1;2,25
188;0;30;0;0;92;3;548;56;1208;53;1
169;0;30;0;0;119;1;577;58;1258;3;1
235;0;32;0;0;131;2;604;58;1373;7;1,25
263;5;47;2;0,967588961;112;20;388;60;1086;21;0,25
263;0;20;1;0,727272749;10;24;38;60;117;69;0,25
261;0;48;0;0,941102743;102;12;346;68;679;15;0,25
261;0;19;1;0,767045438;10;24;81;58;195;104;0,25
261;2;60;1;0,98036468;125;3;573;65;1182;4;0,25
209;0;48;0;0,943779886;102;7;344;68;674;28;1
209;0;51;0;0,764705896;11;85;130;48;417;324;1
209;0;32;0;0,852941155;57;1;337;60;665;1;1
260;0;48;0;0,943806887;102;2;346;68;679;1;0,75
260;0;5;0;0,740740716;8;0;55;70;121;8;0,75
622;0;23;0;0,935483873;27;8;57;75;115;11;0,25
622;0;3;0;0;2;4;21;57;24;23;0,25
622;0;9;0;0;53;1;69;80;130;3;0,25
542;0;12;0;0,333333343;1;13;4;83;7;3;0
606;0;25;1;0,88961041;18;4;61;72;117;7;0,5
606;1;9;1;0,65;15;5;64;67;118;21;0,5
606;0;14;0;0,333333343;1;11;4;83;7;3;0,5
606;0;4;0;0,717647076;10;1;28;81;48;6;0,5
861;0;70;6;0;15;33;60;62;151;4;1,25
875;0;20;3;0;5;14;20;62;53;28;0
873;0;6;1;0,666666687;5;2;20;82;37;2;0
870;0;18;2;0,642857134;3;44;11;56;40;33;0,5
865;0;90;6;0,880952358;32;22;135;55;464;17;1,5
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865;0;78;1;0,892105281;133;38;415;61;1231;50;1,5
865;0;70;6;0;21;12;109;57;258;13;1,5
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ANEXOS
Anexo A: Catálogo de Refatorações e Code Smells
Code Smell

Refatoração Comum

Alternative Classes with Different

Renomear método, Mover método.

Interfaces – (Classe alternativa com
diferentes interfaces)
Comments – Comentários

Extrair método, Introduzir verificação.

Data Class - Classe de dados

Mover método, Encapsular
encapsular coleção.

Data Clumps - Amontoado de dados

Extrair

classe,

Introduzir

campo,

objeto

parâmetro, Preservar o objeto inteiro.
Divergent
divergente

Change

-

Mudança Extrair classe.

Duplicated Code - Código duplicado

Extrair método, Extrair classe, Levantar
método, Formular método modelo.

Feature Envy - Inveja de funcionalidade

Mover método, Mover campo, Extrair
método.

Inappropriate

Intimacy

-

Intimidade Mover método, Mover campo, Troca

inapropriada

bidirecional
associada
para
unidirecional, Troca de herança por
delegação, Ocultar delegado.

Incomplete Library Class - Classe de Introduzir método estrangeiro, Introduzir
biblioteca incompleta
extensão local.
Large Class - Classe grande

Extrair classe, Extrair subclasse, Extrair
interface, Troca de valor de dado por
objeto.

Lazy Class - Classe preguiçosa

Classe em linha, Desfazer hierarquia.

Long Method - Método longo

Extrair método, Troca de temporário por
pergunta, Troca de método por objeto
de método, Decomposição condicional.

Long

Parameter

List

-

Lista

de Trocar parâmetro por método, Introduzir
objeto parâmetro, Preservar o objeto

108

parâmetros longa
Message
Chains
mensagens

inteiro.
-

Cadeia

de Ocultar delegado.

Middle Man - Homem no meio

Remover homem no meio, Método em
linha, Trocar delegação por herança.

Parallel Inheritance Hierarchies
Hierarquia de herança paralela

- Mover método, mover campo.

Primitive Obsession - Obsessão de Trocar valores de dado por objeto,
primitivos
Extrair
classe,
Introduzir
objeto
parâmetro, Trocar array por objeto,
Trocar tipo de código por classe, Trocar
tipo de código por subclasse, Troca de
tipo de código por Estado ou Estratégia.
Refused Bequest - Legado recuso
Shotgun

Surgery

-

Cirurgia

Trocar herança por delegação.
de Mover método, Mover campo, Método

espingarda

em linha.

Speculative Generality - Generalização Desfazer hierarquia, Classe em linha,
especulativa
Remover
parâmetro,
Renomear
método.
Switch Statements - Instruções Switch

Trocar condicional por polimorfismo,
Troca de tipo de código por subclasse,
Troca de Tipo de código por estado ou
estratégia, Troca de parâmetro com
método explícitos, Introduzir objetos
nulos.

Temporary Field - Campo temporário

Extrair classe, Introduzir objeto nulo.

Fonte: Adaptado de FOWLER et al. (1999)

