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RESUMO

Os desenvolvedores realizam buscas por código-fonte diariamente através de buscadores de propósito geral (p. ex. Google). Entretanto, esses buscadores não são capazes
de recuperar trechos de código-fonte semanticamente, a não ser que o código esteja
acompanhado de um texto descritivo. O presente trabalho propõe uma nova abordagem
de busca semântica de trechos de código-fonte através do uso de redes neurais convolucionais. As redes neurais convolucionais priorizam as interações locais (p. ex. palavras
próximas) e são invariantes a translações (p. ex. deslocamento de um conjunto de palavras). Para verificar a eficácia da nossa proposta, comparamos o nosso modelo com
dois outros métodos: um modelo de base de comparação e o atual estado da arte. Obtivemos, ao final, um resultado 5% superior em relação ao atual estado da arte e 11%
superior ao método de comparação proposto. Além disso, o nosso modelo foi capaz de
exibir o código-fonte correto nas 3 primeiras posições em 78% das vezes e retornou na
primeira posição em 60% dos casos. Esses bons resultados permitem direcionar futuras
pesquisas na recuperação de trecho de código-fonte para o uso e avaliação de técnicas
que priorizem as interações locais.
Palavras-chave: recuperação de trecho de código-fonte, busca de código-fonte, redes
neurais, redes neurais convolucionais, cnn.

ABSTRACT

A Convolutional Neural Network approach to code retrieval
Developers search daily for code using general-purpose search engines (e.g. Google).
These search engines cannot find code semantically, unless it has an accompanying
description. Our work proposes a new approach to look for code semantically by using a
convolutional neural network. Convolutional Neural Network (CNN), which prioritizes local
interactions (e.g. words nearby) and is translation invariant (e.g. shifting a set of words),
showed promising results. To verify the efficacy of our approach, we compared our model with two other methods: baseline one and a state-of-the-art (SOTA). We improved
SOTA by 5% on average and the baseline by 11%. Our model could retrieve the correct
code snippet in the top 3 positions in 78% of the time and at first position in 60%. These
promising results give a new direction in code retrieval by applying and evaluating local
interactions techniques in future work.
Keywords: code retrieval, code search, neural network, convolutional neural network,
cnn.
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1 INTRODUÇÃO

Com o advento dos repositórios de código-fonte aberto e das comunidades abertas
de perguntas e respostas de programação, a busca por código-fonte tornou-se uma atividade cotidiana no processo de desenvolvimento de software (MARIN; BANSAL; RIVERO,
2020). De acordo com Xia et al. (2017), os programadores gastam em média 15% do seu
tempo efetivo de trabalho realizando buscas, por exemplo, acerca do uso de bibliotecas
de programação, significados de mensagens de erro ou buscando como um trecho de
código funciona. Segundo Sadowski, Stolee e Elbaum (2015), os desenvolvedores do
Google realizam em média 12 buscas por dia, clicando em torno de 2 a 3 resultados
por busca. De acordo com os pesquisadores, o propósito da maior parte das buscas é
encontrar exemplos de trechos de código-fonte. A capacidade de recuperar trechos de
código-fonte relevantes torna-se uma importante ferramenta para a produtividade do desenvolvedor.
Atualmente, a maioria dos desenvolvedores recorrem a ferramentas de busca como
o Google, que utilizam estratégias de indexação e ranqueamento de páginas que não
são otimizadas para código-fonte. Nesse caso, os buscadores não conseguem extrair a
semântica por trás do código-fonte, a não ser que o código esteja acompanhado de um
texto explicativo. Segundo Rahman et al. (2018), os desenvolvedores demoram mais,
visitam mais páginas web e alteram com mais frequência uma consulta para encontrar
um resultado relevante para sua pesquisa relacionada a código-fonte quando comparada
a uma busca não relacionada a código.
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Figura 1 – Exemplo comparativo de respostas dadas pelo Github e o nosso modelo à pergunta Q,
que verifica se um vetor é subconjunto de outro vetor. As respostas exibidas como resultado pela
busca do Github não conseguem responder à pergunta Q (respostas R 1.x). A primeira resposta
exibida (R 1.1) retorna um vetor com números pares seguido de números ímpares, enquanto a
segunda (R 2.2) exibe uma função que verifica se os elementos de uma lista são iguais. O nosso
modelo apresenta a resposta correta (R 2.2) e, além disso, exibe uma outra solução que verifica
subconjuntos em matrizes (R 2.1). A consulta no Github foi realizada dia 07 de Dezembro de 2020
com filtros para exibir apenas códigos-fontes em Python.
Q: Check if all elements of one array is in
another array
R 1.1

R 2.1

while c < len(A):
if A[i] % 2 !=0:
A.append(A.pop(i))
else:
i = i + 1
c = c + 1

R 1.2
def elements_equals(some_list: list)
-> bool:
if some_list:
return True if
some_list.count(
some_list[0])
== len(some_list)
else False
return True
R 1.3

np.argwhere((B[:,None,[0,1]] == A[:,[1,2]]).all(-1))

R 2.2
def is_slice_in_list(s,l):
len_s = len(s)
return any(s == l[i:len_s+i]
for i in xrange(len(l)
- len_s+1))

R 2.3

def stack_one_push(self,item):
if self.stack_one_top
< self.stack_two_top - 1:
self.stack_one_top =
self.stack_one_top + 1
self.const_list[
self.stack_one_top
] = item
else:
print 'stack one is full'

sum(all(a == b for a, b in
izip_longest(target,
my_list[(i * n):((i + 1) * n)]))
for i in range(len(my_list)
// n))

Fonte - Elaborado pelo autor

A busca por trechos de código tem sido um desafio. Atualmente, o site do GitHub, que
hospeda milhares de projetos de código-aberto, não possui um mecanismo de pesquisa
que seja capaz de recuperar um trecho de código-fonte relevante a partir dos termos utilizados no campo de sua busca (ver Figura 1). Pesquisadores do GitHub tentaram criar
uma busca semântica associando milhares de trechos de código a comentários docstring
extraídos de repositórios do próprio GitHub. Porém, os resultados não foram satisfatórios, pois a busca somente retornava resultados relevantes quando o usuário utilizava
palavras-chaves similares às palavras presentes nos comentários docstring (HUSAIN;
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WU, 2018).
Pesquisadores do Facebook (CAMBRONERO et al., 2019) também abordarem este
problema e constataram que comentários docstring não conseguem extrair a semântica
do código-fonte de forma a atender às intenções do usuário em uma busca. Esses pesquisadores verificaram que as intenções dos usuários foram melhor expressas através
de questões extraídas de comunidades abertas de perguntas e respostas, como o Stack
Overflow. No caso do Stack Overflow, os usuários expressam suas perguntas em linguagem natural e outros usuários podem responder com trechos de código-fonte. O usuário
que fez a pergunta pode indicar qual é a resposta correta, enquanto outros usuários podem votar na resposta mais relevante ou eleger uma resposta incorreta. Essas ações
coletivas feitas pelos usuários ajudam na curadoria e organização da informação, facilitando a busca por informações relevantes (WANG et al., 2013; CAMBRONERO et al.,
2019).
Diversos trabalhos foram feitos com o intuito de propor uma maneira de recuperar
trechos de código-fonte. Os primeiros trabalhos utilizavam ferramentas baseadas em regras lógico-dedutivas e extração manual de caractéristicas do código-fonte (ALLAMANIS
et al., 2018). Com o sucesso das redes neurais artificiais, devido à disponibilidade de
recurso computacional e do advento da era do Big Data, a maior parte dos trabalhos
passaram a empregar técnicas baseadas em aprendizagem de máquina utilizando redes
neurais artificiais (GU; ZHANG; KIM, 2018; YAO et al., 2018; IYER et al., 2016; ALLAMANIS et al., 2015; CHEN; ZHOU, 2018; SACHDEV et al., 2018; CAMBRONERO et al.,
2019). Cambronero et al. (2019) cunharam o termo neural code search, i.e., busca de
código-fonte através do uso de redes neurais artificiais.
A maior parte dos trabalhos aplicou redes neurais artificiais para sumarizar e recuperar trechos de código-fonte (IYER et al., 2016; ALLAMANIS et al., 2015; CHEN; ZHOU,
2018). Sumarização e recuperação automática de código-fonte são duas tarefas distintas, cada uma com suas peculiaridades, desafios e métricas de avaliação de desempenho
(ALLAHYARI et al., 2017). Segundo Allamanis et al. (2015), as redes neurais apresentaram uma maior dificuldade na tarefa de recuperação de trechos de código-fonte quando
comparada à sumarização. De acordo com os pesquisadores, as redes neurais tiveram
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dificuldades em discriminar os trechos de código-fonte relevantes, pois a diferença entre
os termos presentes nos trechos de código relevantes e não relevantes é bem sutil.
O nosso trabalho propõe uma nova abordagem de arquitetura de redes neurais artificiais para a tarefa de recuperação de trechos de código-fonte. Diferente do trabalho de
Gu, Zhang e Kim (2018) que propôs uma arquitetura com redes neurais recorrentes e do
trabalho de Cambronero et al. (2019), que utilizou redes neurais com mecanismo de atenção, a nossa abordagem é baseada em redes neurais convolucionais, que apresentaram
um bom desempenho em tarefas de seleção de resposta em NLP (Feng et al., 2015; TAN
et al., 2015; WEN et al., 2019). Os trabalhos de Gu, Zhang e Kim (2018) e Cambronero
et al. (2019) associaram trechos de código a comentários docstring, enquanto o nosso
trabalho utilizou os dados disponibilizados por Yao et al. (2018), que são compostos de
questões e trechos de código-fonte extraídas do Stack Overflow.

1.1 Objetivos
O principal objetivo deste trabalho é propor uma abordagem para a recuperação de
trecho de código-fonte. Avaliamos a eficácia das redes neurais convolucionais na tarefa
de discriminar os trechos de código-fonte relevantes dos não-relevantes para uma questão. Para isto, comparamos a nossa arquitetura com outras duas arquiteturas de referência: uma arquitetura de rede neural mais simples que serve como base de comparação
e a arquitetura proposta por Cambronero et al. (2019), que utiliza o mecanismo de atenção e é o estado da arte atualmente. Os experimentos foram realizados utilizando uma
base de dados disponibilizada por Yao et al. (2018), composta por questões e trechos
de código-fonte em Python e SQL coletadas do site StackOverflow. No nosso trabalho,
utilizamos apenas as questões e trechos de código-fonte em Python.

1.2 Contribuições
Dentre as contribuições deste trabalho estão:
• Proposta de uma nova abordagem utilizando redes neurais convolucionais para a
tarefa de recuperação de trechos de código-fonte;
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• Avaliação da eficácia do desempenho da nova arquitetura com relação a outras
duas arquiteturas;
• Disponibilização do código-fonte, desde o pré-processamento até a avaliação final,
em um repositório público.

1.2.1 Outras contribuições
Durante o programa do mestrado, publicamos dois artigos apresentando os resultados
deste trabalho:
• Marcelo de Rezende Martins and Marco Aurélio Gerosa. 2019. Um estudo preliminar sobre o uso de uma arquitetura deep learning para seleção de respostas no
problema de recuperação de código-fonte. In Anais do VII Workshop on Software
Visualization, Evolution and Maintenance (VEM), (pp. 94-101). Porto Alegre: SBC.
DOI: <https://doi.org/10.5753/vem.2019.7589>.
• Marcelo de Rezende Martins and Marco Aurélio Gerosa. 2020. CoNCRA: A Convolutional Neural Network Code Retrieval Approach. In 34th Brazilian Symposium on
Software Engineering (SBES ’20), October 21 - 23, 2020, Natal, Brazil. ACM, New
York, NY, USA, 6 pages. <https://doi.org/10.1145/3422392.3422462>

1.3 Organização do Trabalho
No Capítulo 2, apresentamos os conceitos e trabalhos relacionados à recuperação de
trecho de código-fonte. No Capítulo 3, apresentamos a nossa abordagem para o item de
pesquisa proposto. No Capítulo 4, detalhamos o conjunto de dados e os procedimentos
utilizados para treinamento e avaliação das redes neurais artificiais. Os resultados dos
experimentos foram exibidos e discutidos no Capítulo 5. Expomos as nossas conclusões
e observações acerca de trabalhos futuros no Capítulo 6.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Chen e Zhou (2018), o objetivo da recuperação de trecho de códigofonte é:
Recuperar um trecho de código-fonte relevante para atender a necessidade do usuário, descrita em linguagem natural.
Diversos trabalhos foram feitos com o intuito de sugerir uma forma de recuperar os
trechos de código-fonte. Os primeiros trabalhos utilizavam ferramentas baseadas em regras lógico-dedutivas e extração manual de características. As ferramentas baseadas em
regras lógico-dedutivas, e.g., o modelo booleano, recuperam informações com base na
correspondência exata entre as palavras-chaves e os termos presentes nos trechos de
código-fonte. Segundo Yan et al. (2020), a correspondência exata dos termos é útil para
encontrar informações relativas a erros ou chamadas de API, porém é incapaz de recuperar informações relativas a reuso de código ou exemplos de uma biblioteca de programação, onde não há uma correspondência exata entre as palavras-chaves. Nesse caso, há
a necessidade de inferir a semântica para conseguir recuperar o trecho de código-fonte.
As redes neurais artificiais surgiram como uma alternativa aos métodos tradicionais
de recuperação de informação, pois mostraram-se capazes de inferir a semântica das
palavras ou o contexto de frases na busca por documentos ou respostas automáticas a
perguntas (GUO et al., 2019). Atualmente, a maior parte dos trabalhos sobre recuperação
de trecho de código-fonte exploram a aprendizagem de máquina utilizando redes neurais
artificiais. Tanto que Cambronero et al. (2019) cunharam o termo neural code search, i.e.,
busca de código-fonte através de redes neurais artificiais.
A abordagem comumente utilizada busca correlacionar os trechos de códigos-fontes
relevantes às intenções de busca do usuário por meio da técnica de agrupamento de vetores contínuos ou joint embedding. Essa técnica permite agrupar dados heterogêneos de

19
forma que conceitos semanticamente similares ocupem regiões próximas em um mesmo
espaço vetorial (FROME et al., 2013). A ilustração dessa técnica pode ser visualizada na
Figura 2.
Figura 2 – Ilustração da técnica joint embedding baseada na figura de Cambronero et al. (2019).
Duas redes neurais mapeiam os dados de entrada para vetores contínuos. Esses vetores contínuos são agrupados em um mesmo espaço vetorial, de modo que os vetores das questões fiquem
próximos aos vetores dos trechos de código-fonte anotados como corretos. A distância entre os
vetores pode ser calculada através de uma função de similaridade, e.g., função cosseno ou cosine. A rede neural funciona como um codificador ou encoder na técnica joint embedding, pois
a rede neural mapeia os dados de entrada para um vetor contínuo ou vetor de representação
distribuída em um espaço vetorial de menor dimensão.

encoder da questão
trecho de código incorreto
trecho de código correto

[1. , 0., 0.5]

questão

0.89

</>

[1. , 0.5, 1.]

encoder do código

Espaço vetorial compartilhado

Fonte - Figura do artigo Martins e Gerosa (2020).

No nosso trabalho, as intenções foram expressas através de questões coletadas do
Stack Overflow. Na Figura 2, ilustramos a técnica joint embedding para a recuperação de
trecho de código-fonte. Duas redes neurais mapeiam as questões e trechos de códigofonte para vetores contínuos em um mesmo espaço vetorial. Para utilizar essa técnica,
três itens devem ser levados em consideração:
• Representação dos tokens ou palavras
• Representação das sentenças
• Agrupamento dos vetores contínuos
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No primeiro item é necessário definir como os tokens ou palavras, que compõem
as questões e os trechos de códigos-fontes, serão representadas. No segundo item, os
vetores de representação de cada token ou palavra serão combinados para obter um
vetor contínuo final, que são os vetores da questão e trecho de código-fonte. Por último,
definimos a função objetivo que a rede neural utilizará para encontrar a correlação entre
as questões e os trechos de código-fonte.

2.1 Representação dos tokens ou palavras
As questões e os trechos de códigos-fontes são compostas por um conjunto de palavras ou tokens. Cada palavra ou token deverá ser representado por um vetor numérico.
A forma como cada palavra será representada é de extrema importância, pois uma boa
representação da palavra auxiliará as redes neurais a correlacionarem as questões aos
trechos de código-fonte mais facilmente. Na Figura ?? ilustramos duas representações
típicas para as palavras: vetor de representação esparsa e um vetor de representação
distribuída.
Figura 3 – Ilustração de vetores de representação esparsa e distribuída. Ilustração adaptada de:
<https://www.oreilly.com/content/how-neural-networks-learn-distributed-representations/>
(a) Ilustração de um vetor de representação esparsa, onde poucos coeficientes são diferentes de zero. Nesse exemplo, cada palavra é representada
apenas por um conceito e cada conceito está associado a apenas uma palavra. Uma limitação desse tipo de representação é que o tamanho do vetor
cresce de acordo com o tamanho do vocabulário.
repetição com contador
for

while

if

elif

repetição por condição

instrução if-then

instrução else-if
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(b) Ilustração do vetor de representação distribuída, onde cada palavra é
representada por vários conceitos e cada conceito está associado a várias
palavras (HINTON; MCCLELLAND; RUMELHART, 1986). No vetor de representação distribuída, o acréscimo de uma nova palavra não aumenta o
tamanho do vetor, conforme exibido na Figura.
instrução de repetição

instrução de decisão

instrução de controle

for

while

if

elif

else

Fonte - Elaborado pelo autor.

O vetor de representação esparsa, conforme a Figura 3a, é composto por poucos coeficientes diferentes de zero. Esse tipo de representação tem duas limitações: o tamanho
do vetor cresce de acordo com o tamanho do vocabulário e os coeficientes do vetor não
indicam nenhum tipo de relação semântica ou sintática entre as palavras. Já o vetor de
representação distribuída é um vetor denso, cujo tamanho é menor que o tamanho do
vocabulário de palavras, e o acréscimo de uma palavra não altera a dimensão do vetor. A
principal característica dos vetores de representação distribuída é a abstração da relação
semântica e/ou sintática através dos seus coeficientes. A Figura 3b ilustra essa característica, onde um coeficiente ou conceito está relacionado a várias palavras e uma palavra
está relacionada a vários conceitos, permitindo verificar uma relação entre as palavras
através do cálculo de similaridade dos seus respectivos vetores.
O vetor de representação distribuída utiliza a hipótese distribucional, no qual palavras
que estão próximas umas das outras, em diferentes sentenças, tem significados similares (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). O vetor de representação distribuída
de uma palavra é representado por um vetor contínuo ou também chamado de embed-
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ding. Uma função que mapeia um dado de entrada (p. ex. palavra ou imagem) para um
vetor contínuo é chamado de encoder ou codificador. Para um conjunto de palavras V,
podemos definir um encoder f da seguinte maneira (CAMBRONERO et al., 2019):

f :V→E

(2.1)

A função ou encoder f mapeia uma palavra w, w ∈ V, para um vetor contínuo e, e ∈
E, E ⊆ Rd , onde E é um conjunto de vetores contínuos e d é a dimensão do vetor. Uma
opção comumente utilizada para a função f é o algoritmo não-supervisionado word2vec.
O word2vec recebe uma matriz de inteiros como entrada, onde cada índice da matriz
indica uma palavra, e retorna, ao final, uma matriz de vetores contínuos. O word2vec tem
duas abordagens para obter a matriz de vetores contínuos:
• Continuous Bag-of-Words
• Skip-gram
O CBoW é uma rede neural sequencial que mapeia uma matriz de inteiros para uma
matriz de vetores contínuos. Conforme a Figura 4, o CBoW aprende os coeficientes da
matriz predizendo uma palavra-alvo a partir de um contexto de palavras ao redor. Já o
Skip-gram ajusta os coeficientes da matriz predizendo as palavras do contexto a partir
de uma palavra central, conforme a Figura 5. Essa diferença no método de aprendizagem resulta em vetores contínuos com diferentes características extraídas das palavras.
De acordo com Mikolov et al. (2013), o CBoW apresentou bons resultados para tarefas
associadas a relações sintáticas das palavras, p. ex., associar o adjetivo a advérbio, encontrar o antôninmo ou o superlativo de uma palavra. Enquanto o Skip-gram apresentou
melhores resultados para associações semânticas como relacionar a cidade a um estado,
encontrar a moeda de um país ou associar palavras masculinas e femininas.

23
Figura 4 – Ilustração da técnica Continuous Bag-of-Words do word2vec. Conforme exibido na
Figura, continuous bag-of-words prediz uma palavra-alvo wt a partir das palavras do contexto ao
redor, wt−2 , wt−1 , wt+1 , wt+2 . Imagem baseada na Figura do artigo de Mikolov et al. (2013).
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Fonte - Elaborado pelo autor

Figura 5 – Ilustração da técnica skip-gram do word2vec. A técnica skip-gram prediz as palavras do
contexto, wt−2 , wt−1 , wt+1 , wt+2 , a partir de uma palavra central wt . Ilustração baseada na Figura
do artigo de Mikolov et al. (2013).
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Fonte - Elaborado pelo autor

Para exemplificar o uso do word2vec, suponha que tenhamos o seguinte trecho de
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código-fonte:

Python: Exemplo de código para escrever em um arquivo
with open(filename, mode) as file:
file.write(text)

Removendo os acentos, tabulações, quebra de linha e as pontuações, o código-fonte
pode ser representado por um vetor formado pela seguinte sequência de palavras:

Trecho de código-fonte representado através de vetor de tokens.
['with', 'open', 'filename', 'mode', 'as', 'file', 'file', 'write', 'text']

Nesse caso, ao utilizar o skip-gram para a palavra file e um parâmetro window de valor
2, onde o parâmetro window define a quantidade de palavras anteriores e posteriores à
palavra central, o algoritmo deverá irá associar a palavra file às palavras mode, as, file,
write.

Palavra central file, em amarelo, e as palavras anteriores e posteriores, em
verde, para o parâmetro window 2.
['with', 'open', 'filename', mode , as , file , file , write , 'text']

O algoritmo skip-gram mapeia as palavras que estão perto umas das outras em diferentes contextos para regiões próximas no espaço vetorial Rd . No caso da aplicação
do word2vec em trechos de código-fonte em Python, é possível verificar que a instrução
de decisão if tem como palavras similares as instruções elif e else. Já a instrução de
repetição while tem como instruções similares continue e break. Enquanto no exemplo
anterior, as palavras file, mode, as, write serão consideradas similares.
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2.2 Representação das sentenças
O vetor contínuo de cada palavra pode ser combinado para gerar um vetor para a
sentença inteira. Podemos ter um vetor para o trecho de código-fonte, combinando os
vetores de cada termo presente no trecho de código. Duas abordagens comumente utilizadas para agrupar os vetores são (CAMBRONERO et al., 2019):
• Bag-of-words
• Sequencial
A diferença básica entre as duas abordagens é a importância relativa dada à ordem
das palavras na sentença. No caso do bag-of-words, o agrupamento dos vetores não leva
a ordem das palavras em consideração, enquanto na abordagem sequencial, os vetores
são combinados sequencialmente. O bag-of-words normalmente é utilizado em classificação ou recomendação de documentos, onde a frequência de determinadas palavras são
mais importantes, enquanto a abordagem sequencial é utilizada em traduções ou análise de sentimentos, pois a ordem das palavras intefere no resultado final. Na Figura 6,
ilustramos as duas abordagens.
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Figura 6 – Ilustração das abordagens bag-of-words e sequencial para combinar vetores contínuos
de palavras.
(a) Ilustração da abordagem bag-of-words. Nesse exemplo, os vetores contínuos de cada palavra são combinados através de uma operação de soma.
Ao final, temos um vetor wo que representa a sentença.
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Σ

wo

wn - 1

wn

w

S

o

(b) Ilustração da abordagem sequencial, onde os vetores são fornecidos
individualmente à rede neural. A cada passo i, a rede neural A combina
um vetor da palavra wi com o vetor do resultado anterior hi−1 . Ao final de t passos, obtemos o vetor de representação da sentença ht . Imagem baseada na figura do website: <https://colah.github.io/posts/2015-08Understanding-LSTMs/>
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Fonte - Elaborado pelo autor

O exemplo de bag-of-words ilustrado na Figura 6a utiliza a função soma para combinar
os vetores contínuos das palavras, porém, é possível utilizar outras funções como média
ou max, por exemplo. Já a abordagem sequencial combina os vetores individualmente,
onde a cada passo o vetor é fornecido a uma função ou rede neural e pode ser combinado
com o resultado da etapa anterior. O exemplo da Figura 6b, ao final de t passos, obtemos
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um vetor ht , que pode ser utilizado para representar tanto uma questão quanto um trecho
de código-fonte. Uma outra maneira de representar uma questão ou trecho de códigofonte seria combinar os t vetores de resultados (h1 , h2 , ..., ht−1 , ht ) através da função soma
ou média, por exemplo.
Uma boa combinação dos vetores contínuos permite sintetizar as principais características da sentença em um vetor. É importante ser possível estabelecer relações semânticas também, onde trechos de código semanticamente similares sejam representadas
por vetores similares. Pois, através dessa relação semântica entre os vetores, é possível
ensinar a rede neural a correlacionar as questões aos trechos de código-fonte mais facilmente. Além disso, os vetores contínuos das questões e trechos de código-fonte podem
ser reutilizados em outras tarefas como recomendação, sumarização de código-fonte ou
identificação de linguagem de programação, por exemplo.

2.3 Agrupamento dos vetores contínuos
Os vetores contínuos das questões e trechos de código-fonte podem ser correlacionados através de uma rede neural. Uma abordagem comumente utilizada é o agrupamento
de vetores contínuos ou joint embedding, que mapeia os vetores das questões e trechos
de código-fonte para um mesmo espaço vetorial. O intuito é agrupar os vetores semanticamente similares próximos uns dos outros. Para um conjunto Q de questões e C de
trechos de código-fonte, o agrupamento de vetores contínuos pode ser formulado como:

f : q 7→ tq 7→ hθ (tq , tc ) ←[ tc ←[ c : g

(2.2)

A função ou encoder f mapeia o vetor q ∈ Q para um espaço vetorial Rd , onde d é a
dimensão. O encoder g mapeia o vetor c ∈ C para o mesmo espaço vetorial Rd . A função
hθ calcula a similaridade entre os vetores tq e tc . O objetivo é aproximar as questões aos
trechos de código-fonte anotados como solução, i.e., maximizar a função hθ para um vetor
tq e um correspondente vetor tc+ , anotado como correto. Para realizar a aproximação dos
vetores, é necessário definir uma função objetivo à rede neural. De acordo com Guo et
al. (2019), há três categorias de funções objetivo comumente utilizadas:
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• Comparação individual ou pointwise
• Comparação em pares ou pairwise
• Comparação em lista ou listwise

2.3.1 Comparação individual ou pointwise
Na comparação indidividual ou pointwise, a aproximação dos pares de questões e
trechos de código-fonte é reduzido a um problema de classificação ou regressão. Para
um par (qi , ci ), o objetivo é maximizar a verossimilhança ou diminuir a diferença entre
o resultado da função hθ e a correspondente classificação yi . De uma maneira geral,
podemos definir a função objetivo pointwise como:

L(hθ , Y) :

∑

L(yi , hθ (qi , ci ))

(2.3)

i

Y representa o conjunto das correspondentes classificações anotadas entre os pares
de questões e trechos de código-fonte. Para a função L, podemos utilizar a função de
entropia cruzada ou cross entropy, por exemplo:

L(hθ , Y) :

∑

yi log(hθ (qi , ci )) + (1 − yi )log(1 − hθ (qi , ci ))

(2.4)

i

A função hθ deve estar dentro do intervalo [0, 1] (p. ex., função de similaridade cosseno
ou cosine) e um valor binário pode ser atribuído ao yi . De acordo com Guo et al. (2019),
Wu, Hsieh e Sharpnack (2018), pointwise apresenta um bom desempenho em classificação e regressão, p. ex., indicação da classe de um trecho de código (p. ex. correto ou
incorreto) ou apontamento da relevância do código-fonte para uma determinada questão.
Porém, de acordo com os pesquisadores, a comparação individual não leva em consideração a relativa preferência das informações, não apresentando um bom desempenho
em tarefas de classificação e ordenação de um conjunto de informações por relevância,
por exemplo. Nesses casos, a utilização da comparação em pares ou em lista é o mais
indicado.
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2.3.2 Comparação em pares ou pairwise
De acordo com Guo et al. (2019), a comparação em pares prioriza a relativa preferência dos itens em vez da correta classificação das informações. Diferentemente da
comparação individual, onde a função objetivo é resultado da soma da função para cada
item, na comparação em pares, o resultado é fruto da soma das permutações de cada
par de itens. Formalmente, a função de comparação em pares pode ser definida como:

L(hθ ) :

∑∑
i

−
L(hθ (qi , c+
i ) − hθ (qi , cj ))

(2.5)

j̸=i

−
Dado um vetor qi , o vetor c+
i é preferível ao vetor cj . No caso da recuperação de

trecho de código-fonte, o vetor c+
i pode ser uma possível solução à questão qi , enquanto
o vetor c−
j representa um trecho de código que não é solução. Para a função L, podemos
utilizar a função de perda de articulação ou hinge loss, por exemplo:

L(hθ ) :

∑∑
i

−
max(0, 1 − hθ (qi , c+
i ) + hθ (qi , cj ))

(2.6)

j̸=i

De acordo com Feng et al. (2015), Guo et al. (2019), Wu, Hsieh e Sharpnack (2018),
a aprendizagem através da função de comparação em pares apresentou bons resultados nas tarefas de seleção de respostas e recomendação. Porém, de acordo com Wu,
Hsieh e Sharpnack (2018), a comparação entre os pares apresenta o mesmo problema da
comparação individual, ambas as funções não priorizam a ordenação das informações.
A relativa preferência entre os pares não reflete a relativa preferência de um conjunto de
informações. Nesse caso, de acordo com Wu, Hsieh e Sharpnack (2018), o mais indicado
é utilizar a comparação em lista ou listwise.

2.3.3 Comparação em lista ou listwise
De acordo com Wu, Hsieh e Sharpnack (2018), a função de comparação em lista ou
listwise atribui um valor à lista de itens observados, ao invés de realizar a comparação
individualmente. Dado um vetor qi e uma lista de candidatos Ti , a função de perda listwise
pode ser definida como (GUO et al., 2019):
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L(hθ , Y, T ) :

|Ti |
∑∑
i

L(yi,j , hθ (qi , cj ))

(2.7)

j=1

Onde cj ∈ Ti e a função de perda L é calculada de acordo com os itens ordenados yi,j ,
de modo que j indica a posição do elemento observado na lista para um vetor qi . Uma
possível abordagem é maximizar a verossimilhança entre a lista de candidatos Ti e uma
lista de itens anotados πi . Neste caso, a função L seria calculada da seguinte maneira
(GUO et al., 2019):

L(hθ , Y, T ) :

|πi |
∑∑
i

logP (yi,j |Ti , hθ )

(2.8)

j=1

Onde P (yi,j |T i, hθ ) é a probabilidade de selectionar o j-ésimo elemento na lista ordenada πi com a função hθ :
exp(hθ (qi , cj ))
P (yi,j |Ti , hθ ) : ∑πi
k=j exp(hθ (qi , ck ))

(2.9)

A função L busca encontrar a permutação ótima da lista de candidatos Ti . De acordo
com Guo et al. (2019), apesar da comparação em lista ser mais efetivo que a comparação
em pares, o custo computacional limita a sua aplicação. O método listwise torna-se uma
opção para as etapas de reclassificação, onde um número limitado de documentos é
avaliado.

2.4 Trabalhos relacionados
A principal abordagem utilizada na recuperação de trecho de código-fonte é a técnica
joint embedding. Na Tabela 1 apontamos as diferentes abordagens utilizadas pelos trabalhos com relação à composição do par descrição e trecho de código, juntamente com
as técnicas para criação dos vetores contínuos das palavras e das sentenças.
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Tabela 1 – Sumário dos trabalhos relacionados à recuperação de trecho de código-fonte. A coluna Composição refere-se ao par questão e trecho de código-fonte. Diferentes métodos são
separados por barra (”/”), exibindo o método para a questão e posteriormente o método para o
código-fonte.

Trabalho

Composição

(ALLAMANIS et al., 2015)

(IYER et al., 2016)

Vetor contínuo Vetor contínuo
das palavras

das sentenças

Token / Árvore

Modelo Proba-

Média / Matriz

sintática

bilístico

de conteúdo

Token

One-hot enco-

LSTM

ding

mecanismo de

com

atenção
(CHEN; ZHOU, 2018)

Token

Bi-VAE

Bi-VAE, Média e
MLP

(GU; ZHANG; KIM, 2018)

Token / Nome

bi-LSTM

Max pooling /

do método, cha-

Max pooling e

mada de API e

MLP

Token
(SACHDEV et al., 2018)

Token

Skip-gram

Média / TFIDF

(CAMBRONERO et al., 2019) Token

Skip-gram

Média / Mecanismo de atenção

Nosso trabalho

Token

Skip-gram

CNN

Fonte - Tabela do artigo Martins e Gerosa (2020).

Conforme a Tabela 1, a maioria dos trabalhos representaram as palavras através de
vetores de representação distribuída (e.g. modelo probabilístico, bi-VAE, skip-gram), exceto Iyer et al. (2016) que optou por utilizar uma representação esparsa, one-hot encoding. Já em relação a combinação das palavras, i.e., representação da sentença, os
trabalhos de Gu, Zhang e Kim (2018) e Iyer et al. (2016) optaram pelo uso de redes neurais recorrentes, levando em consideração a ordem das palavras. Enquanto os trabalhos
de Chen e Zhou (2018), Sachdev et al. (2018) e Cambronero et al. (2019) optaram por
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uma abordagem mais simples e trataram o vetor de tokens como uma sacola ou bag, i.e.,
indiferente à ordem das palavras na sentença.
Conforme a Tabela 1, todos os trabalhos extraíram as palavras e os termos individuais
das questões, i.e., os tokens, para compor os vetores. No caso do código-fonte, apenas
os trabalhos de Allamanis et al. (2015) e Gu, Zhang e Kim (2018) optaram por não compor os vetores através de tokens. Allamanis et al. (2015) preferiram compor o vetor do
código-fonte por comandos e expressões obtidas por meio de um analisador sintático,
priorizando a relação hierárquica entre os termos. Por outro lado Gu, Zhang e Kim (2018)
consideraram mais de um aspecto na composição, i.e., o nome do método, a invocação
da API e os tokens para a construção do vetor.
Com relação à função objetivo, os trabalhos de Iyer et al. (2016) e Chen e Zhou (2018)
otimizaram o modelo para classificar as respostas corretamente. Ambos os trabalhos utilizaram a função de custo log-verossimilhança negativa, cujo objetivo é maximizar a verossimilhança entre a resposta obtida pelo modelo e as respostas observadas. Allamanis et
al. (2015) optaram pela função de estimativa do contraste de ruído ou Noise Contrastive
Estimation, que busca discriminar as respostas observadas entre uma amostra de ruídos
(GUTMANN; HYVäRINEN, 2010). Diferentemente dos outros trabalhos, Gu, Zhang e Kim
(2018) utilizaram a função de perda de articulação ou hinge loss, que prioriza a relativa
preferência das respostas corretas em vez da sua correta classificação.
Para avaliação do modelo, há uma diferença com relação ao corpus de busca, que é
o conjunto de dados utilizado como fonte de busca das informações. Gu, Zhang e Kim
(2018), Sachdev et al. (2018) e Cambronero et al. (2019) utilizaram repositórios do Github
para encontrar os trechos de código-fonte. Já Iyer et al. (2016) e Chen e Zhou (2018)
avaliaram o modelo em uma amostra contendo a resposta correta e outros 49 distratores,
selecionados aleatoriamente da amostra de treinamento.
De acordo com a Tabela 3, a maioria dos trabalhos utilizou questões coletadas do
Stack Overflow como fonte de entrada para a avaliação final do modelo. Já em relação
ao corpus de busca, Gu, Zhang e Kim (2018), Sachdev et al. (2018) e Cambronero et al.
(2019) utilizaram o GitHub como fonte, enquanto que Allamanis et al. (2015), Iyer et al.
(2016) e Chen e Zhou (2018) utilizaram trechos de código coletados do Stack Overflow.
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Tabela 2 – Relação da quantidade de dados utilizada para treinamento e avaliação dos modelos.
A coluna # questões anotadas refere-se a quantidade de questões anotadas manualmente para
avaliação final do modelo.

Artigo

Linguagem

Allamanis et al.
(2015)
Chen e Zhou
(2018)
Iyer et al. (2016)
Gu, Zhang e Kim
(2018)
Sachdev et al.
(2018)
Cambronero et al.
(2019)

C#

Treinamento
# de dados
24.812

C# / SQL
Java
Java
(Android)
Java / Java
(Android)

Avaliação
# questões
Corpus de
anotadas
busca
N/D
50

66.015 / 25671

100

50

16 milhões

50

4 milhões

787 mil

100

5, 5 milhões

16 milhões /
787 mil

50 / 287

4 milhões /
5, 5 milhões

Fonte - Elaborado pelo autor.

A composição dos pares de questões e trechos de código-fonte diferiu de acordo com a
fonte dos dados de treinamento. Os trabalhos que utilizaram o GitHub, compuseram os
pares com métodos e docstring, enquanto os que utilizaram Stack Overflow, formaram
os pares pelo título da questão e pelo trecho de código-fonte da resposta aceita.
De acordo com Cambronero et al. (2019), os dados utilizados para compor os pares
influenciaram no desempenho final do modelo. Em seu trabalho, foram observados um
ganho no desempenho das redes neurais quando treinadas com os títulos das questões
e trechos de código-fonte do Stack Overflow, em comparação aos pares formados por
docstring e métodos extraídos do GitHub. Outro fator importante para a aprendizagem
do modelo é a variabilidade das questões e trechos de código-fonte. Yao et al. (2018)
verificaram que um aumento da variabilidade resultou em um ganho de mais de 10% no
desempenho final de um modelo, sem alteração da sua arquitetura e a devida otimização
dos hiper-parâmetros.
A proposta do nosso trabalho foi analisar o desempenho das redes convolucionais na
tarefa de recuperação de trechos de código-fonte. Para isto, comparamos a eficácia do
nosso modelo com outros dois modelos: um modelo de base de comparação e o outro
proposto por Cambronero et al. (2019), que é o atual estado da arte. Para o treinamento
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Tabela 3 – Repositórios utilizados para coleta dos dados de treinamento e avaliação dos modelos
no problema de code retrieval.

Treinamento
Questões CódigoFonte

Avaliação
Fonte das Fonte do
questões
corpus de
busca
SO
SO

Artigo

Fonte

Allamanis et al.
(2015)

SO

Título da
postagem

Chen e
(2018)

SO

Título da
postagem

Iyer et al. (2016)

SO

Título da
postagem

Gu, Zhang e Kim
(2018)
Sachdev et al.
(2018)
Cambronero et al.
(2019)

GH

Docstring

Trecho de
códigofonte
Trecho de SO
códigofonte
Trecho de SO
códigofonte
Método
SO

GH

N/D

Método

SO

GH

GH / SO

Docstring
/ Título da
postagem

Método /
Trecho de
códigofonte

SO

GH

Zhou

SO

SO

GH

Fonte - Elaborado pelo autor.

e avaliação, utilizamos os dados coletados por Yao et al. (2018), devido a maior variabilidade das questões e trechos de código-fonte em comparação aos dados utilizados por
Allamanis et al. (2015) e Iyer et al. (2016).
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3 ABORDAGEM

Conforme citado no Capítulo 2, uma técnica muito utilizada para a recuperação de
trechos de código-fonte é o agrupamento de vetores contínuos ou joint embedding. Para
utilizar esta técnica, três fatores devem ser levados em consideração:
• Representação dos tokens ou palavras
• Representação das sentenças
• Função objetivo do modelo
Para a representação das palavras, optamos por uma representação distribuída através do uso do word2vec com o algoritmo skip-gram, que apresentou um bom desempenho em tarefas semânticas (MIKOLOV et al., 2013). No caso da representação das sentenças, utilizamos redes convolucionais com uma camada de max pooling, priorizando
as interações locais e a invariância a pequenas translações (p. ex. alteração da ordem
de uma palavra na sentença). Com relação à função objetivo, optamos pela função de
perda de articulação ou hinge loss, que otimiza a relativa preferência das respostas, ao
invés da sua correta classificação.

3.1 Representação dos tokens ou palavras
As questões e os trechos de código-fonte são compostos por palavras, pontuações,
separadores, caracteres de símbolos e operadores matemáticos. Para as questões, que
são descritas em linguagem natural, representamos através de um vetor formado por
uma sequência de palavras, apenas removendo os caracteres de acento e pontuação.
No caso do código-fonte, acreditamos que os termos presentes no código-fonte contém
informações suficientes para estabelecer uma relação semântica entre a questão e o
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trecho de código-fonte, mesma hipótese utilizada por Sachdev et al. (2018). Neste caso,
removemos os acentos e caracteres especiais dos trechos de código-fonte, tratando cada
termo presente como um token.
Uma boa representação para as palavras são os vetores contínuos. De acordo com
Goodfellow, Bengio e Courville (2016), as redes neurais generalizam bem quando as
palavras são representadas através de vetores contínuos. Conforme os próprios autores,
uma boa representação deve auxiliar na aprendizagem de uma tarefa posterior. No nosso
caso, as representações devem auxiliar o modelo a encontrar uma correlação entre as
questões e os trechos de código-fonte mais relevantes.
Mapeamos as palavras para vetores contínuos através do word2vec com o algoritmo
skip-gram, que prediz as palavras do contexto a partir de uma palavra alvo. Segundo Mikolov et al. (2013), skip-gram obteve um melhor desempenho em problemas semânticos,
p .ex., relacionar uma palavra masculina com a equivalente feminina, relacionar o nome
de uma capital a um país ou cidade a um estado. No caso do código-fonte, esta é uma
característica importante, pois pode auxiliar no agrupamento dos tokens por tipo.
No nosso caso, o word2vec mapeou cada palavra para um espaço vetorial Rd . Seja V
o conjunto formado pelas palavras das questões e pelas palavras presentes nos trechos
de código-fonte. Para cada palavra p ∈ V temos:

f : p 7→ tp , tp ∈ Rd

(3.1)

Onde f é o word2vec com o algoritmo skip-gram. A função f mapeia cada palavra
|V|Xd

pertencente ao vocabulário a uma matriz Tv . Temos uma matriz Tv

, onde |V| é o

tamanho do vocabulário das questões e trechos de código-fonte, e d é a dimensão do
vetor contínuo.
Com esta matriz Tv , que contém as palavras das questões e dos trechos de códigofonte mapeadas, podemos representar uma sentença através de vetores contínuos. Dado
uma questão s = {w0 , w1 , ..., wn−1 }, onde wi , 0 ≤ i < n é uma palavra, podemos representar s através de um outro vetor x, tal que x = {x(w0 ), x(w1 ), ..., x(wn−1 )}, onde x(wi ) ∈ Tv
e x(wi ) ∈ Rd é um vetor contínuo. O próximo passo é combinar os elementos do vetor x
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para obter uma representação da sentença.

3.2 Representação das sentenças
Com cada palavra representada por um vetor contínuo, o próximo passo é combinálas para obter uma representação para a questão e o trecho de código-fonte. Dado uma
sentença x = {x(0), x(1), ..., x(n − 1)}, onde x(i) ∈ Rd é um vetor contínuo da ith palavra
da sentença e d é a dimensão do vetor. Combinamos os elementos do vetor x através
de 2 (duas) operações típicas de uma arquitetura CNN:
• Operação de convolução
• Max pooling
A operação de convolução utiliza um filtro F = [F (0), ···, F (m − 1)], tal que F ∈ RmXd .
Seja x(i, i + j) referência a concatenação dos vetores x(i), x(i + 1), ..., x(i + j). Ao aplicar
F em uma janela de m palavras x(i, i + m − 1), um novo vetor c(i) é obtido:

c(i) = tanh

[(m−1
∑

)
x(i + j)T F (j)

]
+b

(3.2)

j=0

F e b são os parâmetros a serem aprendidos pela rede neural. Para exemplificar esta
operação, as Figuras 7 e 8 ilustram um exemplo dos dois primeiros passos da aplicação
de um filtro F ∈ RmXd , onde m = 2 e d = 5. Este filtro é aplicado a uma sentença formado
por 6 palavras, que é representada pelo vetor contínuo x ∈ RnXd , onde n = 6 e d = 5.
Pelas figuras, podemos perceber que o parâmetro m do filtro F define como as palavras
serão combinadas. Nesse caso, foram combinadas de duas em duas, um bi-grama.
Durante a operação de convolução, o filtro F é aplicado a todas possíveis janelas de
palavras utilizando os mesmos pesos para produzir um mapa das características (feature
map):

c = {c(0), c(1), ..., c(n − m)}

(3.3)

Após a operação de convolução, aplicamos a camada max pooling, que reduz a dimensionalidade do vetor c através da operação max. A operação max obtém o maior
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Figura 7 – Primeiro passo da operação de convolução. Aplica-se um filtro F ∈ RmXd , onde m = 2
e d = 5, em uma sentença x ∈ [(
RnXd , onde n = 6 e d =
primeiro passo é equivalente a
) 5. Este
]
∑m−1
T
seguinte operação: c(0) = tanh
j=0 x(0 + j) F (j) + b . Figura adapatada a partir do texto
de Kim (2019).
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Fonte - Elaborado pelo autor.

elemento de um vetor ao longo de um eixo, conforme ilustra a Figura 9. Após esta operação, obtemos o vetor final o:

o = max

([

]
)
c1 , c2 , ..., c|F | , axis = 0

(3.4)

Para exemplificar a operação completa, a Figura 9 ilustra um exemplo da aplicação
de 4 filtros em uma sentença de 6 palavras. A sentença é representada através de um
vetor x ∈ RnXd , onde n = 6 e d = 5. Cada filtro F ∈ Rmxd tem dimensão d = 5 e janela de
tamanho m = 2. No nosso trabalho, utilizamos o vetor o como o vetor de representação
final da nossa sentença. No nosso caso, a sentença pode ser tanto uma questão quanto
um trecho de código-fonte. O próximo passo é definir uma função objetivo para ensinar
o nosso modelo a discriminar as respostas corretas das incorretas.

3.3 Função objetivo
O nosso objetivo é ensinar o modelo a classificar os trechos de código anotados como
corretos entre as primeiras posições de uma lista. Para isso, adotamos a função de comparação em pares ou pairwise, que calcula a relativa preferência dos itens, ao invés da
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Figura 8 – Segundo passo da operação de convolução. Aplica-se o mesmo filtro F ∈ RmXd
da Figura 7. Neste segundo∑
passo, deslocamos uma posição no eixo 0. Este segundo passo é
T
equivalente a: c(1) = tanh[( m−1
j=0 x(1 + j) F (j)) + b]. Figura adapatada a partir do texto de Kim
(2019).
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Fonte - Elaborado pelo autor.

sua correta classificação. Seja Q um conjunto de questões e C um conjunto dos trechos
de código-fonte. Dado uma tripla < q, c+ , c− >, onde q é uma questão, c+ ∈ C é uma
resposta anotada como correta e c− ∈ C é uma resposta incorreta, o objetivo é induzir o
modelo a classificar c+ com uma pontuação maior que c− . Neste caso, utilizamos função
de custo de perda de articulação ou hinge loss (Feng et al., 2015):

J = max(0, m − hθ (q, c+ ) + hθ (q, c− ))

(3.5)

Onde m é uma margem e hθ é uma função de similaridade, p. ex., cosine. Lembrando
que o objetivo em uma rede neural é minimizar a função custo J. Desta maneira, o modelo
vai ser incentivado a satisfazer a seguinte condição: hθ (q, c+ )−hθ (q, c− ) ≥ m. Quer dizer,
a função hinge induz o modelo a classificar as respostas corretas com uma pontuação
maior do que as incorretas por uma certa margem m.
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Figura 9 – Ilustração das 2 operações realizadas pela arquitetura CNN para obter o vetor de
representação final o. Neste exemplo, utilizamos 4 filtros F ∈ RmXdXf com janela de tamanho
m = 2. Cada filtro é aplicado a sentença x ∈ RnXd , onde n = 6 e d = 5.

relu
d=5
m=2

d=5
with
open
“filename”
n=6
“mode”
as

|F| = 4

f

+b

max (

x

F

[ c1 , c 2 ,

c

Fonte - Figura do artigo Martins e Gerosa (2020).

, . . ., c|F|

]
, axis = 0)
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4 METODOLOGIA DO EXPERIMENTO

Neste capítulo apresentamos as etapas do processo de treinamento e avaliação das
redes neurais. De acordo com Demuth et al. (2014), o treinamento e avaliação de uma
rede neural são compostas pelas seguintes etapas:
• Coleta e pré-processamento dos dados
• Definição do tipo de rede neural e arquitetura
• Seleção do algoritmo de treinamento
• Treinamento
• Análise do desempenho da rede neural
• Utilização do modelo
Conforme a Figura 10, este é um processo cíclico e iterativo que inicia-se com a coleta
e pré-processamento dos dados e termina com a utilização do modelo. Neste capítulo
apresentamos as seguintes etapas deste processo:
• Coleta e pré-processamento dos dados
• Treinamento
• Análise do desempenho da rede neural
As outras etapas já foram discutidas em outros capítulos ou estão fora do escopo
do presente trabalho. A etapa de ”definição do tipo de rede neural e arquitetura” já foi
discutida no Capítulo 3 e a ”utilização do modelo” está fora do escopo do trabalho neste
momento. Com relação à etapa de ”seleção do algoritmo de treinamento”, optamos por
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utilizar o algoritmo de otimização Adam para aprendizagem, seguindo os experimentos
feitos por Yao et al. (2018).
Figura 10 – Ilustração do processo de treinamento e avaliação de uma rede neural. Figura adaptada do Demuth et al. (2014).
Definição do tipo
de rede neural/arquitetura

Coleta/Pré-processamento dos dados

Análise do desempenho da rede
neural

Seleção do algoritmo de treinamento

Treinamento

Utilização do
modelo

Fonte - Elaborado pelo autor.

4.1 Coleta e pré-processamento dos dados
Conforme Demuth et al. (2014), o processo de treinamento e avaliação de uma rede
neural inicia-se com a coleta e pré-processamento dos dados. Em nosso caso, não houve
coleta, pois utilizamos parte do conjunto de dados disponibilizados por Yao et al. (2018).
Esses dados estão sob a licença Creative Commons, onde o uso é permitido desde que
faça referência ao trabalho dos pesquisadores. Ressaltamos que utilizamos parte do conjunto, pois os pesquisadores coletaram questões e trechos de código-fonte em Python e
SQL do site Stack Overflow. Em nosso trabalho, optamos apenas por utilizar o conjunto
de dados em Python.
Utilizamos os dados disponibilizados por Yao et al. (2018), pois esses dados contém
duas características importantes: Maior variabilidade das questões e trechos de códigofonte em relação a amostras anteriores (IYER et al., 2016; ALLAMANIS et al., 2015) e
questões do tipo how-to-do-it. A amostra coletada por Yao et al. (2018) apresenta 30% das
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questões com mais de um trecho de código-fonte como solução, enquanto os trabalhos de
Iyer et al. (2016) e Allamanis et al. (2015) coletaram questões que apresentavam apenas
um trecho de código como resposta. As questões do tipo how-to-do-it costumam ser
mais diretas e exibir um trecho de código-fonte como solução. Conforme experimentos
realizados por Yao et al. (2018), as questões do tipo how-to-do-it auxiliam o modelo a
correlacionar os trechos de código-fonte às intenções de busca do usuário.

4.1.1 Conjunto de dados
O conjunto de dados disponibilizado por Yao et al. (2018) é formado por 147.546
pares de questões em inglês e trechos de código-fonte em Python e 119.519 em SQL.
Eles foram coletados do site Stack Overflow e contemplam questões dos anos de 2008
a 20161 . Podemos dividi-los em 3 (três) subconjuntos distintos:
• N1: Questões coletadas do Stack Overflow que contêm apenas um trecho de códigofonte na descrição da resposta
• N2: Questões que apresentam mais de um trecho de código-fonte na descrição
• N3: Pares de questões e trechos de código-fonte anotados manualmente
1

<https://github.com/LittleYUYU/StackOverflow-Question-Code-Dataset>
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Figura 11 – Divisão das amostras de pares de questões e trechos de código disponibiliza+
+
+
para i 6= j, 1 ≤
dos por Yao et al. (2018): N1 = {(qi , c+
i ) , ∀ qi , ∄ cj | cj 6= ci
+
+
+
i, j ≤ |N1 |}, N2 = {(qi , ci ) , ∃ qi | ∃ cj 6= ci para i 6= j, 1 ≤ i, j ≤ |N2 |}, N3 =
+
{(qi , c+
i ), ∀ ci foi anotado manualmente, 1 ≤ i ≤ |N3 |}. Onde N1 ∩ N2 ∩ N3 = ∅, qi ∈ Q e
+
+ +
c+
i , cj ∈ C. E ci , cj são respostas anotadas como corretas. Q e C representam o conjunto de
questões e trechos de código, respectivamente.

N1

N2

N3

<qi , ci+ >, ∀ qi, ∃ cj+ | cj+≠ ci+ para i ≠ j, 1≤ i, j ≤ |N1|
<qi , ci+ >, ∃ qi | ∃ cj+≠ ci+ para i ≠ j, 1≤ i, j ≤ |N2|
<qi , ci+ >, ∀ ci+ foi anotado manualmente, 1≤ i ≤ |N3|
N2 é a amostra de Treinamento
N3 = DEV ∪ EVAL
Fonte - Elaborado pelo autor.

A ilustração da divisão dos subconjuntos pode ser visualizada na Figura 11. Um ponto
importante a ser ressaltado são os casos em que há mais de um trecho de código-fonte
na descrição da resposta, pois pode haver algum trecho que não é necessariamente uma
solução para a questão. No exemplo a seguir, os trechos T2 e T4 não são soluções para
a dúvida do usuário. O trecho T2 apenas inicializa um array e o trecho T4 mostra a saída
do comando print para o vetor já convertido2 .
2

Site: <https://stackoverflow.com/questions/34349762/convert-2d-numpy-array-to-string> Esta ques-
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Título da questão: convert 2d numpy array to string 2
Trecho T1: A one-liner will do:
b = '\n'.join('\t'.join('%0.3f' %x for x in y) for y in a)
Trecho T2: Using a simpler example:
>>> a = np.arange(25, dtype=float).reshape(5, 5)
>>> a
array([[ 0., 1., 2., 3., 4.],
[ 5., 6., 7., 8., 9.],
[ 10., 11., 12., 13., 14.],
[ 15., 16., 17., 18., 19.],
[ 20., 21., 22., 23., 24.]])
Trecho T3: is equivalent to:
res = []
for y in a:
res.append('\t'.join('%0.3f' %x for x in y))
b = '\n'.join(res)
Trecho T4: prints this:
0.000 1.000 2.000 3.000 4.000
5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
10.000 11.000 12.000 13.000 14.000
15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
20.000 21.000 22.000 23.000 24.000

Yao et al. (2018) criaram um modelo para classificar quais trechos de código-fonte da
descrição da resposta são soluções a uma dada questão. Inicialmente foi feita uma anotação manual em uma amostra de aproximadamente 2000 pares de questões e trechos
de código-fonte, marcando com 1 os trechos de código que são solução e 0, caso contão apresenta 6 trechos de código-fonte, mas para melhor visualização, optamos por colocar apenas 4
trechos em nosso exemplo
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trário. Posteriormente, uma rede neural recorrente foi treinada a classificar os trechos de
código-fonte como solução às perguntas, obtendo um resultado de F1 de 0, 916 e acurácia
de 0, 911 em seus testes. Por fim, os pesquisadores utilizaram este modelo para classificar automaticamente o conjunto de pares N2 e disponibilizaram os dados anotados e
divididos conforme a Tabela 4.
Tabela 4 – Divisão do conjunto de dados disponibilizado por Yao et al. (2018). O conjunto formado
por ”Trechos de código-fonte anotados automaticamente”contém questões que tem mais de um
trecho de código-fonte por resposta. Quando há mais de um trecho de código-fonte na descrição
da resposta, pode haver algum trecho que não seja solução. Nesse caso, Yao et al. (2018) criaram
um framework para anotá-los automaticamente e obtiveram F1 de 0, 916 e acurácia de 0, 911 em
seus resultados de classificação automática das respostas corretas.

Código-fonte
N1 : Apenas 1 trecho de código na
descrição da resposta
N2 : Trechos de código-fonte anotados automaticamente
N3 : Trechos de código-fonte anotados manualmente
Total

Questão
Python
85.294

SQL
75.637

60.083

41.826

2.169

2.056

147.546

119.519

Fonte - Tabela do artigo Martins e Gerosa (2020).

4.1.2 Conjunto de dados para avaliação e treinamento
Com relação ao conjunto de dados, utilizamos os conjuntos N2 e N3 para treinamento
e avaliação, respectivamente. Para o treinamento, optamos por utilizar o conjunto N2 , pois
apresenta uma variabilidade maior, já que em torno de 27% das questões contém mais de
um trecho de código-fonte anotados como correto, ou seja, 27% das perguntas tem mais
de uma opção de solução. No caso da avaliação, utilizamos o conjunto N3 , que apresenta
uma maior qualidade e acurácia nos dados, pois eles foram anotados manualmente. A
quantidade de pares presentes nas amostras N2 e N3 podem ser visualizadas na Tabela 5.
Lembrando que N3 = DEV ∪ EV AL. E N2 ∩ N3 = ∅.
Para avaliar a dificuldade do problema, analisamos a quantidade de palavras presentes nas questões e trechos de código-fonte das amostras utilizadas no treinamento e
avaliação dos nossos modelos. De acordo com a Tabela 6, as questões tem aproxima-
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Tabela 5 – Divisão das amostras para treinamento e avaliação. O conjunto de dados é formado
+
por pares < qi , c+
i >, onde qi é uma questão e ci é um trecho de código-fonte anotado como
correto. O conjunto formado por pares anotados manualmente foi dividido em DEV e EVAL conforme o procedimento descrito por Iyer et al. (2016). É possível visualizar uma ilustração deste
procedimento nas Figuras 14 e 15.

Quantidade de pares < qi , c+
i >
60.083
1.085
1.084
62.252

Amostras
N2 = Treinamento
N3 ⊃ DEV
N3 ⊃ EVAL
Total

Fonte - Tabela do artigo Martins e Gerosa (2020).

damente em média 9 palavras com um desvio padrão de ±3.71. Já os trechos de código
apresentam aproximadamente uma média de 44 e um desvio padrão de ±49. O valor
alto do desvio padrão para os trechos de código é um indicativo de maior variabilidade
da quantidade de palavras. Estes valores da média e desvio padrão alto podem ser influenciados por pontos fora da curva também, i.e., trechos de código com uma enorme
quantidade de palavras. Para entender um pouco melhor como está distribuída esta quantidade, apresentamos os percentis na Tabela 6 e o diagrama de caixa com os respectivos
quartis na Figura 12.
Tabela 6 – Estatística descritiva da quantidade de palavras nas amostras de questões e trechos
de código em Python utilizados no treinamento e avaliação dos modelos. O prefixo N2 refere-se
a amostra de treinamento, conforme a Figura 11. Os prefixos Dev e Eval referem-se a amostra
para escolha do modelo e a amostra para avaliação final conforme procedimento ilustrado nas
Figuras 14 e 15. Os sufixos Q e C referem-se ao conjunto de palavras das questões e trechos
de código-fonte, respectivamente. Essa tabela inclui a média, desvio padrão e os percentis 25%,
50% e 75% após o pré-processamento. Os detalhes sobre o pré-processamento estão presentes
na Seção 4.1.3.

Média
Desvio padrão
Mínimo
25%
50%
75%
Máximo

N2 _Q
8.89
3.65
2
6
8
11
32

Quantidade de palavras
N2 _C
Dev_Q
Dev_C
44.41
9.15
44.31
55.19
3.64
51.87
1
16
30
54
3566

3
7
9
11
25

1
15
29
52
708

Eval_Q
9.35
3.85

Eval_C
42.78
43.82

3
6
9
11
27

2
15
29
55
439

Fonte - Elaborado pelo autor.

Tanto pela Tabela 6 quanto pela Figura 12, podemos verificar que as questões apre-
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sentam um variabilidade e quantidade menor de palavras. Aproximadamente 50% das
questões tem em torno de 6 a 11 palavras. Enquanto os trechos de código apresentam
50% das vezes a quantidade aproximada de 15 a 54 palavras. A partir destas informações,
podemos dizer que as nossas amostras são constituídas por questões relativamente curtas e trechos de código que variam de 1 (uma) a 3 (três) sentenças de tamanho em
linguagem natural (NEWELL, 2018). Essa amostra não apresentou dificuldades à aprendizagem por parte das redes convolucionais, pois as redes convolucionais priorizam as
interações locais e tem dificuldade em correlacionar palavras muito distantes em uma
sentença, o que não é o nosso caso (ver Capítulo 5).
Figura 12 – Diagrama de caixa para visualizar graficamente a distribuição da quantidade de palavras das questões e trechos de código-fonte por meio de quartis. Este diagrama de caixa exibe
o Q1 (primeiro quartil), Q2 (segundo quartil) e Q3 (terceiro quartil). Eles referem-se aos percentis
25%, 50% e 75% da Tabela 6. O segundo quartil (Q2) refere-se a mediana.

Fonte - Elaborado pelo autor.
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4.1.3 Pré-processamento
O pré-processamento é a primeira etapa a ser realizada após a coleta dos dados
e o objetivo é transformar os dados para atender aos requisitos de entrada do modelo
e facilitar a aprendizagem durante o treinamento. Em nosso trabalho, utilizamos dois
procedimentos com o intuito de facilitar a aprendizagem das redes neurais:
• Substituição dos literais numéricos e textuais dos trechos de código-fonte
• Representação das palavras através de um vetor de representação distribuída
Para diminuir a dispersão dos dados, substituimos os literais númericos e textuais por
palavras ”NUMBER” e ”STRING”, e também as variáveis pela palavra ”VAR”. Para isto,
utilizamos uma função disponibilizada por Yao et al. (2018) que percorre a árvore sintática
do trecho do código-fonte em Python e realiza estas substituições. Além disso, utilizamos
a função de tokenização da biblioteca Keras para transformar as questões e trechos
de código-fonte em vetores numéricos, remover os caracteres especiais e tornar todas
as palavras minúsculas. Os caracteres especiais removidos podem ser visualizados no
código a seguir, através do parâmetro filters no construtor da classe Tokenizer.

Construtor da classe Tokenizer da biblioteca Keras.
Tokenizer(filters='!”#$%&()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~\t\n', lower=True, split=' ')

Para auxiliar a aprendizagem das redes neurais, as palavras que compõem as questões e os trechos de código-fonte foram representados por um vetor contínuo. Segundo
Goodfellow, Bengio e Courville (2016), os vetores contínuos induzem a um rico espaço de
similaridade, no qual conceitos semanticamente similares estão próximos, facilitando a
generalização e aprendizagem das redes neurais. Para mapear as palavras para vetores
de representação distribuída, utilizamos o algoritmo word2vec com skip-gram. Segundo
Mikolov et al. (2013), skip-gram obteve um bom desempenho em problemas semânticos,
e.g., relacionar nomes de cidades a país, aproximar uma palavra masculina à sua palavra
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correspondente feminina. Essa é uma característica importante, pois irá auxiliar as redes
neurais a diferenciarem instruções de decisão (if, else, elif ) de instruções de repetição
(for, while), por exemplo.
Conforme apontado no Capítulo 3, mapeamos cada palavra presente nas questões e
|V |X100

trechos de código-fonte para uma matriz única Tv

, onde |V | é o tamanho do voca-

bulário formado pelas palavras presentes nas questões e trechos de código-fonte e 100
é a dimensão do vetor. Para ilustrar o conceito de vetor contínuo e este rico espaço de
similaridade, criamos a Figura 13 utilizando a ferramenta t-SNE, que permite visualizar
dados de dimensão elevada (LEARN, 2019; KHADDER, 2019). Nessa figura exibimos os
vetores de representação distribuída das 66 palavras mais frequentes do vocabulário V
e pode-se notar as similaridades entre as palavras file, open e write, assim como set, dict
e list, devido a proximidade entre elas.
Figura 13 – Representação em 2D dos vetores de representação distribuída das 66 palavras mais
frequentes do vocabulário V . O vocabulário V é composto por palavras presentes nas questões e
trechos de código-fonte em Python das amostras N2 e N3 . Imagem gerada através da ferramenta
t-SNE que permite a visualização em 2D de dados de dimensão elevada. Vetores de representação distribuída criados a partir do word2vec com o algoritmo skip-gram e o parâmetro window
com o valor 5. Figura do artigo Martins e Gerosa (2020).

Fonte - Elaborado pelo autor.
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4.2 Treinamento
Após as etapas de coleta de dados e pré-processamento, a próxima etapa é a de
treinamento. Durante a etapa de treinamento, as redes neurais mapeiam o conjunto de
entradas através das suas várias camadas hidden para vetores contínuos em um espaço
dimensional reduzido. A função objetivo calcula a diferença entre a saída do modelo e a
saída desejada. No nosso caso, a função objetivo é a função de perda de articulação (ver
Seção 3.3). Conforme citado na Seção 3.3, o objetivo dessa função é induzir o nosso modelo a classificar os trechos de código-fonte anotados como corretos com uma pontuação
maior que os trechos de código-fonte incorretos. A diferença entre a saída do modelo e a
saída desejada é propagada de volta (backpropagation) através da rede para ajustar os
pesos de suas conexões, ajustando a rede neural incrementalmente a fim de obter um
melhor desempenho na tarefa definida pela função objetivo dentro dos limites estipulados
pelos dados de treinamento (zona de interpolação) (HASSON; NASTASE; GOLDSTEIN,
2020). Para realizar a etapa de treinamento, algumas decisões foram tomadas. Listamos
a seguir os principais pontos pelos quais tomamos decisão:
• Divisão da amostra de treinamento e validação
• Duração do treinamento e critério de parada
• Critério de seleção do modelo
• Função objetivo
Conforme apontado pela Tabela 7, dividimos a nossa amostra durante o treinamento
em 70% / 30%, 70% é utilizada para treinamento e 30% para a validação, mesma divisão
adotada por Yao et al. (2018) e Cambronero et al. (2019). Adotamos os mesmos critérios
de Iyer et al. (2016) e Yao et al. (2018) para seleção do modelo, duração do treinamento
e critério de parada. Com relação à função objetivo, utilizamos a função de perda de
articulação comumente utilizada na área de recuperação de informação e classificação
de documentos e que foi utilizada também por Gu, Zhang e Kim (2018) e Cambronero et
al. (2019).
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Tabela 7 – Sumário dos principais itens pelos quais tomamos decisão durante a etapa de treinamento.

Item
Divisão da amostra de treinamento e validação

Duração do treinamento e
critério de parada

Critério de seleção do modelo

Função objetivo

Decisão
Utilizamos o conjunto N2 composto por 60.083 pares
de questões e trechos de código-fonte. Durante o treinamento 42.058 foram utilizadas para o conjunto de
treinamento e 18.025 para o conjunto de validação.
O modelo é treinado durante 500 épocas. Caso o valor da função de perda de articulação na amostra de
treinamento fique abaixo de 0, 0001 ou o valor da função de perda na amostra de validação não diminua
após 25 épocas consecutivas, o treinamento é interrompido.
A cada época o modelo é avaliado em uma amostra
anotada manualmente. O modelo que obtitver a maior
média MRR é selecionado. Mais detalhes sobre o procedimento de critério de seleção pode ser visualizado
na Seção 4.2.1.
Adotamos a função de perda de articulação como função objetivo do nosso modelo (ver Seção 3.3).
Fonte - Elaborado pelo autor.

4.2.1 Critério de seleção do modelo
Conforme citado anteriormente, adotamos o mesmo critério de seleção do modelo de
Iyer et al. (2016) e Yao et al. (2018). O modelo é treinado durante 500 épocas e a cada
época o modelo é avaliado na amostra DEV. O intuito desta avaliação é obter o melhor
modelo conforme a métrica MRR. Um outro critério de seleção do modelo comumente
utilizado é selecionar o modelo com o menor erro na amostra de validação. Porém, conforme os resultados apontados pelos nossos experimentos (ver Seção A.3 no Apêndice),
não houve diferença significativa no desempenho dos modelos com relação ao critério
de seleção. Ao final, optamos por manter o mesmo critério de seleção adotados por Iyer
et al. (2016) e Yao et al. (2018). A ilustração deste procedimento de critério de seleção
pode ser visualizado na Figura 14.
De acordo com a Figura 14, a cada época um modelo candidato é avaliado quanto a
média MRR. Para calcular a média MRR, calculamos inicialmente a distância de similaridade entre cada questão da amostra DEV e 50 trechos de código-fonte, onde um trecho
de código-fonte é a resposta anotada como correta e 49 são trechos de código distrato-
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Figura 14 – Ilustração do exemplo de treinamento de uma rede convolucional. Este procedimento
é o mesmo adotado por Iyer et al. (2016). E é uma variável de controle para armazenar a quantidade de épocas. P refere-se a quantidade de iterações consecutivas em que não há diminuição
do resultado da função de perda na amostra de validação. Os vetores de entrada dos modelos
′
durante o treinamento são os vetores de representação distribuída q, c+ , c ∈ R150Xd , onde 150 é
o tamanho fixo dos vetores e d é a dimensão do vetor. F ∈ RkXd é o filtro convolucional, onde k é
o tamanho da janela e d a dimensão do vetor. hθ é a função cosine de similaridade, J é a função
de perda hinge e m é a margem. O procedimento de treinamento está descrito na Seção 4.2.
E=1

< q, c +, c ->
Treinamento

CNN

q

1-MaxPool

Fq
c+

Fc+
c-

Fc-

hθ ( q, c + )

CNN

1-MaxPool

CNN

1-MaxPool

Função de perda
hinge

hθ ( q, c - )

Atualiza os
filtros

J = max { 0, m - hθ(q, c+) + hθ(q, c-) }

Otimização
Adam

c’ ≠ c+
<q, c+>

Modelo Candidato
i=0

DEV

Treinamento
Modelo candidato

v_loss < best_v_loss

Não
P=P+1

MRR

Sim
best_v_loss = v_loss
P=0

Média MRR
Sim

i < 20

i=i+1

Não

Resultado

Média MRR

J < 0.0001 | P > 25
| E > 500
Não
E=E+1

Fonte - Elaborado pelo autor.

Sim
Seleciona o Modelo
Candidato
com o maior MRR

Modelo escolhido
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res selecionados aleatoriamente da amostra de treinamento. Posteriormente, os trechos
de código-fonte são ordenados de forma decrescente, do mais similar (maior pontuação)
ao menos similar (menor pontuação). Com os trechos ordenados, verificamos a posição
do trecho anotado como correto para cálculo do reciprocal rank, pois reciprocal rank é
o inverso da primeira posição encontrada para o trecho anotado como correto. Com o
reciprocal rank, podemos, finalmente, calcular o MRR, que é a média do reciprocal rank
para a amostra inteira (GU; ZHANG; KIM, 2018):
1 ∑ 1
M RR = ∗
n i=1 p+
i
n

(4.1)

Onde n é a quantidade de questões presentes na amostra, p+
i é a posição da primeira ocorrência do trecho anotado como correto entre os trechos ordenados. Este procedimento é repetido durante 20 iterações. A cada iteração, outros 49 distratores são
selecionados e, ao final, obtém-se a média MRR do modelo. Basicamente, a cada época
verificamos o resultado MRR do modelo comparando a resposta anotada como correta
com outros 49 distratores. Selecionamos o modelo com a melhor média MRR. Este modelo escolhido foi utilizado na avaliação final.

4.3 Análise do desempenho da rede neural
Para realizar a análise de desempenho da rede neural, três itens devem ser levados
em consideração:
• Amostra de avaliação
• Métrica de avaliação
• Modelos de referência para comparação
Avaliamos o nosso modelo utilizando a amostra EVAL, que contém 1084 pares de
questões e trechos de código-fonte anotados manualmente. Utilizamos o mesmo procedimento de avaliação proposto por Iyer et al. (2016) e Yao et al. (2018) juntamente com
a métrica MRR. A métrica MRR é uma medida para sabermos se o modelo está conseguindo classificar o item relevante entre as primeiras posições de uma lista ordenada de
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itens. No nosso trabalho, o item relevante é um trecho de código-fonte anotado como correto e a lista ordenada de itens é composta pelo trecho de código anotado como correto
e outros 49 trechos de código-fonte distratores.
Pelo fato de termos apenas um trecho de código-fonte anotado, a métrica MRR tornase uma medida apropriada para avaliar o nosso modelo, pois o cálculo do MRR leva
apenas um item relevante em consideração, desconsiderado todos outros itens da lista,
conforme Equação 4.1. Outras métricas como MAP e NDCG, comumente utilizadas na
avaliação de modelos na recuperação de informação (HE et al., 2018), levam em consideração a relevância dos outros itens da lista, o que demandaria, no nosso caso, um
trabalho de anotar e indicar quais trechos de código são relevantes a uma dada questão.
Como a anotação e indicação da relevância dos trechos de código-fonte estão fora do
escopo do presente trabalho, optamos por utilizar a mesma métrica MRR adotada por
Iyer et al. (2016) e Yao et al. (2018).
Além da métrica de avaliação, é necessário comparar o nosso modelo com outras
arquiteturas de referência para termos uma base de comparação. No nosso caso, comparamos o desempenho das redes convolucionais com outras duas arquiteturas: A arquitetura Embedding e arquitetura Unif proposta por Cambronero et al. (2019). A arquitetura
Embedding foi utilizada como base de comparação, pois é uma arquitetura mais simples,
que consiste de uma camada de bag of words seguida de uma camada maxpool. A arquitetura Unif utiliza um mecanismo de atenção para obter um vetor contínuo dos trechos de
código-fonte e atualmente é o estado da arte na recuperação de trechos de código-fonte.

4.3.1 Avaliação
Utilizamos o mesmo procedimento descrito na Seção 4.2.1 para avaliação final dos
nossos modelos. Porém, a avaliação dos modelos com relação à métrica MRR foi feita
na amostra EVAL. Calculamos o MRR para cada par < qi , c+
i > da amostra EVAL juntamente com outros 49 distratores c′ que são selecionados aleatoriamente da amostra de
′
treinamento, tal que c+
i 6= c . Este procedimento de cálculo do MRR é repetido durante

20 iterações e ao final obtemos o resultado do nosso modelo na avaliação. A ilustração
desse procedimento pode ser visualizada na Figura 15.
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4.3.2 Arquiteturas
Para este estudo, comparamos a arquitetura CNN com outras duas arquiteturas: Unif
e Embedding. A arquitetura Unif proposta por Cambronero et al. (2019) utiliza duas abordagens diferentes para representação das questões e trechos de código-fonte. No caso
das questões, os vetores contínuos de cada palavra foram combinados através de uma
média aritmética simples. Quanto aos trechos de código, aplicou-se um mecanismo de
auto-atenção (self-attention) global, proposto por Luong, Pham e Manning (2015), que
calcula uma média ponderada sobre os vetores contínuos e aprende a “prestar atenção“
nas palavras mais importantes. Cambronero et al. (2019) optaram pelo mecanismo de
auto-atenção para simplificar a arquitetura e, com isso, não há a necessidade de utilizar
uma rede neural recorrente, por exemplo, para alinhar os vetores contínuos das questões
às perguntas no cálculo do vetor de atenção.
Já a arquitetura Embedding combina os vetores de representação distribuída de cada
palavra através de uma camada maxpool. A camada maxpool reduz a dimensionalidade
do vetor selecionando apenas os maiores elementos. Essa arquitetura serviu de base de
comparação, pois ela seleciona somente os maiores elementos do vetor, diferentemente
das outras arquiteturas que ”aprendem” a extrair as características mais importantes. As
figuras 16, 17 e 18 ilustram as arquiteturas CNN, Unif e Embedding, respectivamente.
Nas figuras 16, 17 e 18, a palavra Embedding Layer refere-se ao vetor contínuo das
palavras. OL é um acrônimo de Output Layer ou camada de saída, Oq indica a camada
de saída da questão e Oc indica a camada de saída do trecho de código-fonte. As arquiteturas CNN e Embedding utilizam uma camada maxpool e todas as arquiteturas, ao
final, calculam a similaridade através da função cosine. Os ajustes dos hiper-parâmetros
são discutidos com mais detalhes no Apêndicê A.
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Figura 15 – Ilustração do procedimento de avaliação proposto por Iyer et al. (2016). O modelo
com a maior média MRR no treinamento é avaliado na amostra EVAL. Durante 20 iterações, cal′
culamos o MRR para os pares < q, c+ > junto com outros 49 c distratores, que são escolhidos da
′
′
amostra de treinamento. Onde q, c+ , c ∈ R150Xd , tal c+ 6= c . A cada iteração outros 49 distratores
′
c são escolhidos. E ao final, obtemos o resultado do modelo.
c’ ≠ c+

<q, c+>

i=0

EVAL

Treinamento
Modelo escolhido

MRR

Sim

i < 20

i=i+1

Não

Resultado final

Média MRR

Fonte - Elaborado pelo autor.
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Figura 16 – Figura da arquitetura CNN descrita no Capítulo 3. O termo Embedding Layer refere-se
a camada composta por vetores de representação distribuída. OL é o acrônimo de Output Layer,
i.e., camada de saída. Oq e Oc indicam a saída do vetor de representação final das questões e
trechos de código-fonte, respectivamente. Cosine indica a função de similaridade.

Cosine

Oq

Oc
OL

OL

Max-1 Pooling

Max-1 Pooling

Filtros convolucionais

Filtros convolucionais

Embedding Layer

Embedding Layer

Questão

Trecho de código-fonte
Fonte - Elaborado pelo autor.

Figura 17 – Figura da arquitetura Unif proposta por Cambronero et al. (2019). Embedding referese a camada composta pelos vetores de representação distribuída. Média é camada que combina
os vetores através de uma média aritmética simples. Atenção refere-se ao mecanismo de atenção,
que combina os vetores através de uma média ponderada e aprende a ”prestar atenção” nos
termos mais relevantes. OL é o acrônimo de Output Layer, i.e., camada de saída. Oq e Oc referemse ao vetor de representação final das questões e trechos de código, respectivamente. Cosine
indica a função de similaridade.

Cosine

Oq

Oc
OL

OL

Média

Atenção

Embedding Layer
Questão

Embedding Layer
Trecho de código-fonte

Fonte - Elaborado pelo autor.
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Figura 18 – Figura da arquitetura de referência Embedding para comparação. Embedding Layer
refere-se a camada composta pelos vetores de representação distribuída. OL é o acrônimo de
Output Layer, i.e., camada de saída. Oq e Oc referem-se aos vetores de representação final das
questões e trechos de código, respectivamente. Cosine refere-se a função de similaridade.

Cosine

Oq

Oc
OL
Max-1 Pooling

Embedding Layer
Questão

OL
Max-1 Pooling

Embedding Layer
Trecho de código-fonte

Fonte - Figura do artigo Martins e Gerosa (2019).
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5 RESULTADOS

Neste capítulo apresentamos os resultados da avaliação do uso das redes convolucionais na recuperação de trecho de código-fonte. Utilizamos a nossa arquitetura proposta
no Capítulo 3 e comparamos com outras duas arquiteturas: uma arquitetura de referência Embedding e outra arquitetura que é o estado da arte em recuperação de trecho de
código proposta por Cambronero et al. (2019). Os resultados da arquitetura CNN foram
promissores. A arquitetura apresentou um valor de métrica Mean Reciprocal Rank (MRR)
de 0, 70. Em 78% das vezes, as respostas corretas apareceram entre as 3 primeiras posições, de um total de 50 possíveis respostas.

5.1 Avaliação
Avaliamos a arquitetura CNN juntamente com outras duas arquiteturas, Embedding
e Unif na recuperação de trecho de código-fonte. Os resultados foram coletados a partir
da amostra EVAL e o valor final MRR é a média obtida após 20 iterações. Conforme a
Tabela 8, as arquiteturas CNNs compartilhadas com 4000 filtros convolucionais (linhas
D3 e F3) obtiveram o melhor resultado. A arquitetura CNN obteve uma média MRR 5%
superior ao melhor resultado obtido pela arquitetura Unif (linha B1), atual estado da arte.
Um resultado 11% superior foi obtido em relação à arquitetura de referência Embedding
(linha A1).
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Tabela 8 – Resultado do modelo CNN em comparação com as outras arquiteturas Unif e Embedding. MRR refere-se a média do resultado do Mean Reciprocal Rank (equação 4.1) na amostra
EVAL. TOP1 refere-se a frequência da ocorrência da resposta anotada como correta na primeira
posição em comparação com outros 49 distratores. Nas linhas A1 e B1, m refere-se ao hiperparâmetro margem utilizada na função de perda hinge. F indica a quantidade de filtros convolucionais utilizados durante o treinamento das redes convolucionais. NL é o acrônimo de normalização
em lote. As arquiteturas CNN utilizaram margem m = 0.05 e o tamanho da janela do filtro (kernel)
k = 2.

Resultados
Modelos

MRR

TOP1

A1

Embedding (m = 0.1)

0.637

0.493 ± 0.009

B1

Unif (m = 0.2)

0.675 ± 0.006

0.539 ± 0.009

C1

CNN / F = 1000

0.669 ± 0.006

0.527 ± 0.012

C2

CNN / F = 2000

0.673 ± 0.007

0.531 ± 0.012

C3

CNN / F = 4000

0.687 ± 0.006

0.553 ± 0.011

D1

CNN Compartilhado / F = 1000

0.678 ± 0.007

0.548 ± 0.012

D2

CNN Compartilhado / F = 2000

0.694 ± 0.008

0.565 ± 0.012

D3

CNN Compartilhado / F = 4000

0.700 ± 0.004

0.569 ± 0.009

E1

CNN com NL / F = 1000

0.682 ± 0.007

0.543 ± 0.012

E2

CNN com NL / F = 2000

0.689 ± 0.006

0.553 ± 0.011

E3

CNN com NL / F = 4000

0.688 ± 0.006

0.553 ± 0.011

F1

CNN Compartilhado com NL / F

0.690 ± 0.008

0.553 ± 0.015

0.700 ± 0.007

0.573 ± 0.012

0.701 ± 0.008

0.577 ± 0.015

= 1000
F2

CNN Compartilhado com NL / F
= 2000

F3

CNN Compartilhado com NL / F
= 4000

Fonte - Tabela do artigo Martins e Gerosa (2020).

Conforme os resultados da Tabela 8, o aumento da quantidade de filtros convolucionais resultou em uma melhora no desempenho do modelo (linhas D3 e F3). O aumento
da quantidade de filtros aumenta o grau de liberdade do modelo, resultando em um aumento da capacidade de aprendizagem da rede convolucional (ver Equação 3.3). As
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redes convolucionais que compartilharam os parâmetros (linhas D e F) obtiveram um desempenho superior aos modelos que utilizaram parâmetros independentes (linhas C e
E). Para Wen et al. (2019), as redes convolucionais que aprendem as representações de
forma independente e postergam a interação entre elas para a última camada (cálculo da
similaridade), exploram de forma ineficiente a correlação semântica entre as respectivas
representações dos pares de questões e respostas. No nosso caso, verificamos que ao
treinar por mais épocas, não houve melhora significativa no desempenho, salientando a
dificuldade das redes convolucionais em encontrar uma correlação semântica entre os
pares de questões e respostas.
Durante o treinamento, para evitar o overfitting dos modelos, adotamos a técnica de
normalização em lote, que além de melhorar o desempenho, a velocidade e a estabilidade
das redes neurais, mitiga o overfitting, reduzindo a necessidade do uso de outra técnica
de regularização como o dropout (IOFFE; SZEGEDY, 2015). No nosso caso, verificamos
a melhora no desempenho e robustez das redes convolucionais (ver linhas E e F da
Tabela 8 e ver Apêndice A). No caso da arquitetura Unif, optamos por manter a arquitetura
padrão proposta por Cambronero et al. (2019). Para a arquitetura Embedding, não houve
a necessidade de regularização.
A Figura 19 exibe as posições da primeira ocorrência do trecho de código-fonte encontradas durante a avaliação dos modelos. Tanto o CNN quanto a arquitetura Unif conseguiram classificar os trechos de código-fonte entre as três primeiras posições em 75% dos
casos. A nossa arquitetura proposta obteve uma precisão TOP-1 de aproximadamente
60%, i.e., em aproximadamente 60% das vezes, o trecho de código-fonte relevante foi
observada na primeira posição. A arquitetura Unif e Embedding obtiveram uma precisão
TOP-1 de pouco mais de 50%.

5.2 Ameaças à validade
Conforme citado anteriormente, Yao et al. (2018) anotaram o conjunto de dados utilizando um framework proposto em seu artigo. Para anotá-los, os autores treinaram uma
rede neural no conjunto de dados anotado manualmente. Em nosso trabalho, fizemos o
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Figura 19 – Figura das primeiras posições observadas para o trecho de código-fonte anotado
como correto. As legendas shared-cnn-with-bn, unif e embedding referem-se as linhas F3, A1 e
B1 da Tabela 8 respectivamente.
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Fonte - Figura do artigo Martins e Gerosa (2020).

caminho inverso. Treinamos os nossos modelos nos dados anotados automaticamente
e avaliamos no conjunto anotado manualmente. Para diminuir o viés, adotamos o procedimento proposto por Iyer et al. (2016) descrito na Seções 4.2 e 4.3.1. Além disso,
utlizamos apenas a linguagem Python para os experimentos e coleta dos resultados. As
suas principais características como sintaxe concisa e clara podem ter influenciados os
resultados obtidos pela nossa arquitetura.

5.3 Considerações
Os resultados são prominentes e a arquitetura proposta obteve um bom desempenho
na recuperação de trecho de código-fonte. Algumas considerações a respeito do experimento e dos resultados das redes convolucionais:
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• Não houve a necessidade de um tratamento especial para os trechos de código em
Python, devido às suas características, como sintaxe mais concisa, clara e muito
menos verbosa quando comparada a outras linguagens (KOULOURI; LAURIA; MACREDIE, 2015), facilitando a extração das palavras durante o pré-processamento.
• Em nosso estudo, utilizamos word2vec para mapear as palavras para vetores contínuos, porém recentes avanços em NLP apresentaram outras soluções como os
transformers (VASWANI et al., 2017). Trabalhos futuros podem investigar como esses recentes avanços podem auxiliar na recuperação de trecho de código-fonte.
• No nosso trabalho, utilizamos questões em inglês extraídas do Stack Overflow. Isso
facilitou bastante o treinamento das redes neurais, pois permitiu a criação de um
vocabulário único formado pelo conjunto de palavras presentes nas questões e nos
trechos de código-fonte. Trabalhos futuros podem explorar as questões e as respostas em português do Stack Overflow. Neste caso, acreditamos que será necessário
a criação de vocabulários distintos, um para as questões e outro para os trechos de
código-fonte, acarretando um tempo maior para o treinamento. Mais informações
sobre os vocabulários estão presentes na Seção 3.1.
• Segundo Goodfellow, Bengio e Courville (2016), as redes convolucionais não conseguem correlacionar palavras muito distantes em um sentença. No nosso caso,
isto não foi um problema, pois conforme apontado na Tabela 6, 75% das questões
das nossas amostras tem 11 palavras no máximo, enquanto 75% dos trechos de
código tem no máximo 55 palavras.
• Adotamos a métrica MRR que indica o quanto um modelo está conseguindo classificar a informação relevante entre as primeiras posições. O CNN (linha F3 da
Tabela 8) conseguiu classificar o trecho anotado como correto entre as 3 primeiras
posições em 78% dos casos. Porém, somente a métrica MRR não é suficiente, é
necessário investigar e analisar estes resultados de forma qualitativa. Um estudo
futuro pode verificar e validar estes resultados com usuários finais, por exemplo.
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6 CONCLUSÕES

A recuperação de trecho de código-fonte consiste em recuperar um trecho de código
a partir de um repositório de modo a atender as intenções de um usuário, descritas em
linguagem natural. Para auxiliar a recuperação de trecho de código e criar uma busca
semântica, apresentamos neste trabalho uma proposta que utiliza redes neurais convolucionais na aprendizagem de representação. Os resultados, conforme apontados no
Capítulo 5, foram promissores. A nossa arquitetura CNN conseguiu classificar os trechos
de código relevantes entre as 3 primeiras posições, de um total de 50, em 78% dos casos.
Além disso, conseguimos um resultado 5% superior à arquitetura proposta por Cambronero et al. (2019), estado da arte.
Durante os nossos experimentos, verificamos que as redes convolucionais obtiveram um melhor desempenho através da extração de características latentes utilizando
bi-grams, ao invés de combinar filtros convolucionais de diferentes tamanhos (ver Apêndice A). A dificuldade da arquitetura CNN em extrair correlações entre palavras muito
distantes não foi um problema aparente, pois a nossa amostra é composta marjoritariamente por questões e trechos de código relativamente curtos, onde 75% da questões
tem 11 palavras e 75% dos trechos de código tem no máximo 55 palavras.

6.1 Considerações Finais
Acreditamos que a aprendizagem de representação, que mostrou-se essencial em
diversas tarefas em NLP, como tradução, classificação de textos, seleção de respostas,
é um caminho para a recuperação de trecho de código-fonte. Juntamente a isso, acreditamos que as amostras obtidas através de fóruns abertos de perguntas e respostas
como o Stack Overflow são de extrema importância, pois foram organizados e curados
coletivamente pelos usuáios, tornando-se uma fonte preciosa de informações.
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As estratégias de seleção de respostas em NLP mostraram-se promissoras na recuperação de trecho de código-fonte. Em nosso caso, utilizamos a estratégia cunhada por
Feng et al. (2015) e Tan et al. (2015), que faz uso da aprendizagem de representação
através de redes neurais convolucionais. Outras estratégias de seleção de respostas em
NLP devem ser avaliadas e poderão servir como ponto de partida para futuras pesquisas
na criação de uma busca semântica de código-fonte.
Devemos ressaltar que os resultados obtidos são apenas um indicativo promitente
do bom desempenho das redes convolucionais na recuperação de trecho de códigofonte. É necessário uma análise qualitativa dos resultados, além de novos experimentos
e pesquisas para verificar a efetividade da técnica. Em nosso trabalho, utilizamos apenas
60.000 pares de questões e trechos de código-fonte durante o treinamento e 1.000 pares
de questões e respostas anotadas manualmente para avaliação. Estudos futuros podem
explorar o treinamento não-supervisionado utilizando a enorme quantidade de dados disponíveis no Stack Overflow1 , que possui aproximadamente 1 milhão e 600 mil perguntas
somente com a palavra-chave Python.

6.2 Sugestões para Pesquisas Futuras
Ao longo deste trabalho, fizemos alguns apontamentos sobre possíveis direções a
serem seguidas em futuras pesquisas. Dentre elas, destacamos:
• O bom desempenho de estratégias já conhecidas em NLP na recuperação de trecho
de código-fonte, torna-se um importante ponto de partida para futuras pesquisas.
Os recentes avanços na aprendizagem de representação obtidos pelo transformer
devem ser explorados em futuros trabalhos.
• Uma hipótese para o bom desempenho das redes convolucionais foi o tamanho
das questões e trechos de código-fonte, formados majoritariamente por sentenças curtas. Outra hipótese é a quantidade de palavras consecutivas necessárias
para inferir o contexto da questão. No nosso caso, verificamos que duas palavras
1
Consulta feita em 12 de Agosto de 2020 no BigQuery do Google, que permite consultar as questões e perguntas do Stack Overflow através de uma consulta SQL (select count(*) from ‘bigquery-publicdata.stackoverflow.posts_questions‘ where upper(tags) like ’%PYTHON%’;)
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consecutivas bastam para a rede convolucional obter um bom desempenho na recuperação de trecho de código-fonte. Conforme experimentos realizados por nós,
não houve diferença significativa para sequências de 3 ou mais palavras, inclusive
de combinações de mais de uma sequência, bigramas, trigramas, etc. (ver Apêndice A). Trabalhos futuros podem investigar a relação do tamanho das sentenças e
o desempenho das redes convolucionais e a importância dos bigramas para inferir
o contexto de um trecho de código-fonte.
• Além disso, acreditamos que o desempenho relativamente inferior obtido pela arquitetura proposta por Cambronero et al. (2019) deve-se, principalmente, à não
associação das questões aos trechos de código-fonte, pois o vetor das questões
foi obtido através da média dos vetores contínuos das palavras, enquanto o trecho de código-fonte foi obtido através do mecanismo de auto-atenção global. Um
possível caminho para trabalho futuro é utilizar um mecanismo de atenção que associe as palavras presentes nas questões aos trechos de código-fonte, explorando
a correlação entre eles.
• Acreditamos que para problemas com sentenças longas, um possível caminho é o
uso de redes neurais recorrentes ou transformers, que mostraram bons resultados
em processamento de linguagem natural (DEVLIN et al., 2019).
• A transferência de aprendizagem, que obteve ótimos resultados em diversas áreas
como reconhecimento de fala, tradução e classificação de texto (DEVLIN et al.,
2019), deve ser analisada por futuras pesquisas correlatas à busca semântica de
código-fonte.
• Um ponto importante para o avanço e continuidade deste trabalho é o encapsulamento dos modelos em um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e a sua
avaliação por usuários na prática.
Acreditamos que essas sugestões irão permear os futuros trabalhos na área de recuperação de trecho de código-fonte.
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A AJUSTE DOS HIPER-PARÂMETROS E NORMALIZAÇÃO EM LOTE

Neste capítulo apresentamos os resultados dos ajustes dos hiper-parâmetros e da
normalização em lote feita nas arquiteturas convolucional, Unif e Embedding. O intuito
destes ajustes é obter um modelo mais robusto e evitar o overfitting.

A.1 Ajuste dos hiper-parâmetros da rede convolucional
A rede convolucional exige alguns hiper-parâmetros que devem ser informados durante o treinamento. Estes hiper-parâmetros definem a capacidade do nosso modelo, o
tipo de informação a ser extraída, a forma como as informações serão combinadas e o
modo como as operações de convolução serão feitas. Os ajustes são importantes, pois
auxiliam na obtenção de um modelo mais robusto, dado que alguns hiper-parâmetros
controlam a capacidade do modelo, ou auxiliam na aprendizagem durante o treinamento,
pois eles podem ajudar o modelo a correlacionar os dados, definindo o modo como as
informações serão extraídas (BERGSTRA; BENGIO, 2012). Para realizar estes ajustes,
fizemos alguns experimentos alterando os hiper-parâmetros das redes convolucionais,
juntamente com uma análise do comportamento dos modelos durante a aprendizagem.
Além disso, verificamos o desempenho da redes convolucionais, com relação a métrica
MRR, em uma amostra de pares de questões e trechos de códigos anotados manualmente, a fim de verificar se o modelo está conseguindo correlacionar os trechos de
código-fonte relevantes às suas questões.
A rede convolucional exige três hiper-parâmetros: filtros, kernel e stride. O parâmetro kernel ou janela do filtro convolucional define o tamanho do quadro da operação de
convolução. No nosso caso, que estamos utilizando a operação de convolução de 1 dimensão, Conv1D, o kernel define os n-grams a serem extraídos do vetor de entrada. O
ajuste neste parâmetro irá definir como a rede convolucional irá combinar as informa-
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ções. Um kernel de tamanho 2, indica que o modelo irá extrair bi-grams, enquanto um
de tamanho 3, irá extrair um tri-gram e assim por diante. Em nosso caso, avaliamos o
comportamento do modelo para tamanhos de kernel 2, 3 e 4 e a junção de kernels de
tamanhos diferentes: 2, 3, 5 e 7. Segundo Wen et al. (2019), a junção de filtros convolucionais com tamanhos de janelas diferentes levou a uma melhor aprendizagem e um
melhor desempenho em uma tarefa de seleção de respostas.
Já o parâmetro filtros define a dimensão de saída da operação de convolução. Este
parâmetro indica a quantidade de filtros no resultado da operação. E como cada filtro tenta
extrair uma característica diferente do vetor de entrada, quanto maior a quantidade dos
filtros, maior será a quantidade de características a serem extraídas pelo nosso modelo e
maior será a sua capacidade. Para ajustar este parâmetro, analisamos a quantidade de
filtros no intervalo de 1000 a 4000 conforme recomendação de Feng et al. (2015) e Tan
et al. (2015). Mas também avaliamos quantidades menores como 50, 100, 200 e 500. Os
resultados podem ser visualizados na Seção A.1.1.
E o parâmetro stride ou passo define a quantidade de posições que o filtro deslocarse-á durante a operação de convolução. Optamos, em nosso caso, por manter o valor
padrão 1 para o passo, i.e., o filtro deslocar-se-á por todas as posições do vetor de entrada
de 1 (uma) em 1 (uma) posição.

A.1.1 Filtros
Para analisar como os filtros afetam o comportamento e desempenho das redes convolucionais, fixamos o parâmetro kernel com o valor 2, recomendação feita por Tan et al.
(2015), e executamos os testes com diferentes quantidades de filtros. Neste experimento,
analisamos as seguintes quantidades: 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000. Conforme
citado no capítulo 4, foram utilizadas 60.083 amostras, sendo que 42058 foram utilizadas
para o conjunto de treinamento e 18025 para o conjunto de validação. E a avaliação final
foi feita conforme o procedimento descrito na Seção 4.3.1.
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Figura 20 – Gráfico comparativo do erro no conjunto de validação em comparação com o
erro no conjunto de treinamento para diferentes filtros. Mais detalhes sobre o treinamento, ver
a Seção 4.2. Arquitetura de rede convolucional proposta no Capítulo 3, ver Figura 16. Hiperparâmetros: m = 0.009, k = 2. O parâmetro F indica a quantidade de filtros convolucionais. Nas
figuras de a a g, o eixo y indica o valor de erro da função de perda hinge, já o eixo x indica as épocas de treinamento. A legenda val_loss das figuras de a a g indica o erro na amostra de validação
e a legenda loss indica o valor do erro na amostra de treinamento.
(a) Rede convolucional com parâmetro F = 50

(b) Rede convolucional com parâmetro F = 100

(c) Rede convolucional com parâmetro F = 200

(d) Rede convolucional com parâmetro F = 500

(e) Rede convolucional com parâmetro F = 1000

(f) Rede convolucional com parâmetro F = 2000

(g) Rede convolucional com parâmetro F = 4000

Fonte - Elaborado pelo autor.
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Tabela 9 – Resultado da avaliação dos modelos CNN na amostra EVAL para diferentes filtros.
MRR refere-se a média do resultado do Mean Reciprocal Rank (equação 4.1). F indica a quantidade de filtros convolucionais utilizados durante o treinamento das redes convolucionais. Os
hiper-parâmetros utilizados foram: K = 2 e m = 0, 009.

Modelos

Resultados MRR

C1

CNN / F = 50

0.564

C2

CNN / F = 100

0.587

C3

CNN / F = 200

0.624

C4

CNN / F = 500

0.639

C5

CNN / F = 1000

0.654

C6

CNN / F = 2000

0.675

C7

CNN / F = 4000

0.664

Fonte - Elaborado pelo autor.

De acordo com a Figura 20, o aumento da quantidade de filtros diminuiu o valor do erro
na amostra de validação. O valor de erro que era em torno de 0, 003 na Figura 20a, diminuiu pela metade, ficando em torno de 0.0015 nas Figuras 20f e 20g, para a quantidade de
filtros entre 2000 e 4000. Este aumento influenciou também o desempenho, conforme os
resultados apontados na Tabela 9. Houve um aumento de aproximadamente 20% quando
comparamos o pior resultado com o melhor resultado (linhas C1 e C6). Porém, podemos
observar que o comportamento do modelo começa a dar sinais de overfitting, onde o valor
do erro na amostra de treinamento cai abruptamente, enquanto o erro na amostra de validação permance estável e começa a aumentar. Para lidar com este problema, optamos
por utilizar a normalização em lote e verificar a sua eficácia na regularização do nosso
modelo. Os resultados da normalização em lote podem ser visualizadas na Seção A.1.3.

A.1.2 Kernel
Conforme exibido no Capítulo 3, o kernel define na rede convolucional de 1 dimensão,
Conv1D, o modo como as características do vetor de entrada serão combinadas. Caso o
kernel tenha tamanho 2, o filtro convolucional irá extrair as características latentes através da combinação em bi-grams, por exemplo. Para avaliar como esta combinação afeta
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o desempenho do modelo, analisamos diferentes valores para o kernel. Fixamos o parâmetro margem da função de perda hinge em 0, 009 e comparamos apenas os modelos
com a quantidade de filtros 1000, 2000 e 4000.
Tabela 10 – Resultado da avaliação dos modelos CNN na amostra EVAL para diferentes kernels. MRR refere-se a média do resultado do Mean Reciprocal Rank (equação 4.1). F indica a
quantidade de filtros convolucionais utilizados durante o treinamento das redes convolucionais.
Utilizamos o parâmetro m = 0, 009 para a função de perda hinge.

Resultados MRR
Modelos

K=2

K=3

K=4

K = [2, 3, 5, 7]

C1

CNN / F = 1000

0.654

0.660

0.652

0.676

C2

CNN / F = 2000

0.675

0.683

0.662

0.683

C3

CNN / F = 4000

0.664

0.674

0.680

0.677

Fonte - Elaborado pelo autor.
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Figura 21 – Gráfico comparativo do erro no conjunto de validação em comparação com o erro
no conjunto de treinamento para diferentes filtros e kernels. Mais detalhes sobre o treinamento,
ver a Seção 4.2. Arquitetura de rede convolucional proposta no Capítulo 3, ver Figura 16. Hiperparâmetros: m = 0.009. O parâmetro F indica a quantidade de filtros convolucionais, o parâmetro
K indica o tamanho da janela do filtro convolucional. Nas figuras de a a f, o eixo y indica o valor
de erro da função de perda hinge, já o eixo x indica as épocas de treinamento. A legenda val_loss
das figuras de a a g indica o erro na amostra de validação e a legenda loss indica o valor do erro
na amostra de treinamento.
(a) Rede convolucional com parâmetros F = 1000 e(b) Rede convolucional com parâmetros F = 2000 e
K = [2, 3, 5, 7]
K = [2, 3, 5, 7]

(c) Rede convolucional com parâmetros F = 4000 e (d) Rede convolucional com parâmetros F = 1000 e
K = [2, 3, 5, 7]
K=2

(e) Rede convolucional com parâmetros F = 2000 e (f) Rede convolucional com parâmetros F = 4000 e
K=2
K=2

Fonte - Elaborado pelo autor.
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Figura 22 – Gráfico comparativo do erro no conjunto de validação em comparação com o erro
no conjunto de treinamento para diferentes filtros e kernels. Mais detalhes sobre o treinamento,
ver a Seção 4.2. Arquitetura de rede convolucional proposta no Capítulo 3, ver Figura 16. Hiperparâmetros: m = 0.009. O parâmetro F indica a quantidade de filtros convolucionais, o parâmetro
K indica o tamanho da janela do filtro convolucional. Nas figuras de a a f, o eixo y indica o valor
de erro da função de perda hinge, já o eixo x indica as épocas de treinamento. A legenda val_loss
das figuras de a a g indica o erro na amostra de validação e a legenda loss indica o valor do erro
na amostra de treinamento.
(a) Rede convolucional com parâmetros F = 1000 e (b) Rede convolucional com parâmetros F = 2000 e
K=3
K=3

(c) Rede convolucional com parâmetros F = 4000 e (d) Rede convolucional com parâmetros F = 1000 e
K=3
K=4

(e) Rede convolucional com parâmetros F = 2000 e (f) Rede convolucional com parâmetros F = 4000 e
K=4
K=4

Fonte - Elaborado pelo autor.

Verificamos o comportamento para os tamanhos 2, 3, 4 e a combinação de tamanhos
2, 3, 5 e 7. Conforme as Figuras 21 e 22, não houve melhora significativa na diferença
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entre o erro de validação e o erro de treinamento para kernels de tamanho 3 e 4 em
comparação com o kernel de tamanho 2. A diferença entre o erro de validação e erro
de treinamento é um indicativo para sabermos se o modelo está conseguindo aprender
ou se temos um problema de overfitting ou underfitting. Em nosso caso, podemos ver
pelas Figuras 21 e 22, que o nosso modelo está com problema de overfitting, onde há
uma grande diferença entre o erro de validação e erro de treinamento. Para sabermos
qual kernel escolher, verificamos também o desempenho dos modelos na amostra EVAL
(mais detalhes sobre esta amostra na Seção 4.1.2). Conforme os resultados apontados
na Tabela 10, não houve uma melhora significativa entre o kernel de tamanho 2 e o
restante dos kernels. Neste caso, optamos por manter o kernel fixado em 2, conforme
Tan et al. (2015) haviam recomendado.

A.1.3 Regularização - Normalização em Lote
Conforme as Figuras 21d, 21e e 21f, as redes convolucionais estão dando sinais de
overfitting, onde o valor do erro na amostra de treinamento está diminuindo rapidamente,
enquanto o valor do erro na amostra de validação está estável e aumentando ao longo do
tempo. Para tentar redimir este problema, aplicamos a normalização em lote para regularizar o nosso modelo. Conforme Ioffe e Szegedy (2015), a aprendizagem em redes neurais profundas é complicada, pois a distribuição de cada camada é alterada, conforme os
parâmetros são atualizados ao longo do treinamento. Isto requer uma otimização e ajuste
dos parâmetros a fim de evitar a saturação das funções de ativação. Para mitigar este
problema e auxiliar o modelo a aprender de maneira mais rápida, os pesquisadores apresentaram a normalização em lote, que permite utilizarmos taxas de aprendizagem mais
altas e não requer muitos cuidados na inicialização do modelo. Além disso, segundo os
próprios pesquisadores, a normalização em lote auxilia numa aprendizagem mais rápida,
diminuindo o número de épocas de treinamento, além de ajudar na melhora do desempenho e na obtenção de um modelo mais robusto, não necessitando de outras técnicas
de regularização como dropout (IOFFE; SZEGEDY, 2015).
Aplicamos a normalização em lote nas redes convolucionais e podemos notar uma
sutil melhora na aprendizagem de acordo com as Figuras 23. Houve uma melhora princi-
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palmente para as primeiras 25 épocas iniciais, onde há uma leve diminuição entre o valor
do erro na amostra de treinamento em comparação com o erro na amostra de validação.
Esta sutil melhora ocorre principalmente para os modelos com uma quantidade maior de
filtros. Em nosso caso, quando os valores estão entre 2000 e 4000.
Podemos notar também que a normalização em lote auxiliou as redes convolucionais com 1000 e 2000 filtros a tornaram-se mais estáveis (Figuras 23b e 23d), mas isto
não ocorreu para a rede convolucional com 4000 filtros (Figura 23f). Ao analisarmos o
comportamento da rede convolucional com 4000 filtros, percebemos que aprendizagem
ocorreu de forma mais estável para as 15 primeiras épocas iniciais. Porém, na época 25
ocorre um ”grande salto” e temos uma enorme diferença entre o erro de validação e o
erro de treinamento. Para mitigar este problema, adotamos a parada antecipada do treinamento. Conforme explicado na Seção 4.2, caso não haja diminuição do valor do erro
na amostra de validação durante 25 épocas consecutivas, o treinamento é interrompido
e o modelo que obtiver a maior média MRR na amostra DEV (mais detalhes sobre esta
amostra na Seção 4.1.1) é escolhido.
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Figura 23 – Gráfico comparativo do erro no conjunto de validação em comparação com o erro no
conjunto de treinamento utilizando normalização em lote. Mais detalhes sobre o treinamento, ver
a Seção 4.2. O parâmetro F indica a quantidade de filtros convolucionais, o parâmetro K indica
o tamanho da janela do filtro convolucional e o parâmetro m é a margem utilizada na função de
perda hinge. Nas figuras de a a f, o eixo y indica o valor de erro da função de perda hinge, já
o eixo x indica as épocas de treinamento. A legenda val_loss das figuras de a a g indica o erro
na amostra de validação e a legenda loss indica o valor do erro na amostra de treinamento. Nas
figuras do lado esquerdo: a, c e e apresentam o comportamento das redes convolucionais durante
o treinamento sem utilização de regularização. As figuras do lado direito: b, d e f apresentam o
comportamento das redes convolucionais utilizando normalização em lote.
(a) Rede convolucional com parâmetros F = 1000, (b) Rede convolucional com parâmetros F = 1000,
K = 2 e m = 0, 05.
K = 2 e m = 0, 05 e normalização em lote.

(c) Rede convolucional com parâmetros F = 2000, (d) Rede convolucional com parâmetros F = 2000,
K = 2 e m = 0, 05.
K = 2 e m = 0, 05 e normalização em lote.

(e) Rede convolucional com parâmetros F = 4000, (f) Rede convolucional com parâmetros F = 4000,
K = 2 e m = 0, 05.
K = 2 e m = 0, 05 e normalização em lote.

Fonte - Elaborado pelo autor.
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Apesar do ”grande salto” para a rede convolucional com 4000 filtros, a normalização em lote melhorou o desempenho em todas as redes convolucionais. Conforme a
Tabela 11, podemos verificar que houve um aumento do valor do MRR na amostra EVAL.
Para nós, isto é um indicativo de que a normalização em lote auxiliou na aprendizagem.
Além disso, a parada antecipada impediu o overfitting do modelo, permitindo que selecionássemos o melhor candidato à avaliação final na amostra EVAL. Para termos um
comparativo dos resultados nos testes finais, optamos por apresentar os valores finais
do MRR de ambos os modelos, as redes convolucionais com normalização em lote e as
redes sem normalização, na Seção 5.1.
Tabela 11 – Resultado da avaliação dos modelos CNN na amostra EVAL com e sem normalização
em lote. MRR refere-se a média do resultado do Mean Reciprocal Rank (equação 4.1). F indica
a quantidade de filtros convolucionais utilizados durante o treinamento das redes convolucionais.
NL é o acrônimo de Normalização em Lote. As células destacadas indicam qual o modelo obteve
o melhor desempenho durante a avaliação. Os hiper-parâmetros utilizados foram: K = 2 e m =
0, 05.

Resultados MRR
Modelos

Sem NL

Com NL

C1

CNN / F = 1000

0.669

0.682

C2

CNN / F = 2000

0.673

0.689

C3

CNN / F = 4000

0.687

0.688

Fonte - Elaborado pelo autor.

A.1.4 Compartilhamento de parâmetros
Em nossos experimentos, comparamos o desempenho das redes convolucionais que
compartilham os parâmetros entre as camadas das questões e trechos de código-fonte
com as redes convolucionais que aprendem as representações de forma independente.
Conforme as Figuras 24, podemos perceber que não houve uma alteração significativa
no comportamento dos modelos durante a aprendizagem. Porém, ao analisarmos o desempenho com relação a métrica MRR, verificamos que houve uma melhora. Esta melhora de desempenho foi notada também por Wen et al. (2019), onde eles apontaram
que as redes convolucionais que aprendem as representações de forma independente,
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exploram de forma ineficiente a correlação semântica entre os pares de questões e respostas. E segundo os resultados apontados na Tabela 12 e também na Seção 5.1, os
modelos que compartilharam os parâmetros tiveram um desempenho, em média, 3% superior. Para termos um comparativo, exibimos na Seção 5.1 os resultados dos modelos
que compartilham os parâmetros e também os resultados dos modelos que aprendem as
representações de forma indepedente.
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Figura 24 – Gráfico comparativo do erro no conjunto de validação em comparação com o erro
no conjunto de treinamento com compartilhamento de parâmetros. Mais detalhes sobre o treinamento, ver a Seção 4.2. O parâmetro F indica a quantidade de filtros convolucionais, o parâmetro
K indica o tamanho da janela do filtro convolucional e o parâmetro m é a margem utilizada na função de perda hinge. Nas figuras de a a f, o eixo y indica o valor de erro da função de perda hinge,
já o eixo x indica as épocas de treinamento. A legenda val_loss das figuras de a a g indica o erro
na amostra de validação e a legenda loss indica o valor do erro na amostra de treinamento. Nas
figuras do lado esquerdo: a, c e e apresentam o comportamento das redes convolucionais que
aprenderam as representações de forma independente, sem o compartilhamento de parâmetros.
As figuras do lado direito: b, d e f apresentam o comportamento das redes convolucionais que
compartilharam os parâmetros durante a aprendizagem de representação das questões e trechos
de código-fonte.
(b) Rede convolucional com parâmetros F = 1000,
(a) Rede convolucional com parâmetros F = 1000,
K = 2 e m = 0, 05, normalização em lote e parâmeK = 2 e m = 0, 05 e normalização em lote.
tros compartilhado.

(d) Rede convolucional com parâmetros F = 2000,
(c) Rede convolucional com parâmetros F = 2000,
K = 2 e m = 0, 05, normalização em lote e parâmeK = 2 e m = 0, 05 e normalização em lote.
tros compartilhados.

(f) Rede convolucional com parâmetros F = 4000,
(e) Rede convolucional com parâmetros F = 4000,
K = 2 e m = 0, 05, normalização em lote e parâmeK = 2 e m = 0, 05 e normalização em lote.
tros compartilhados.

Fonte - Elaborado pelo autor.
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Tabela 12 – Resultado da avaliação dos modelos CNN na amostra EVAL com compartilhamento
de parâmetros. MRR refere-se a média do resultado do Mean Reciprocal Rank (equação 4.1). F
indica a quantidade de filtros convolucionais utilizados durante o treinamento das redes convolucionais. NL é o acrônimo de Normalização em Lote. As células destacadas indicam qual o modelo
obteve o melhor desempenho durante a avaliação. Os hiper-parâmetros utilizados foram: K = 2
e m = 0, 05. A coluna Independente indicam os modelos que não compartilharam os parâmetros
na aprendizagem de representação das questões e trechos de código-fonte. A coluna Compartilhado apontam para os modelos que compartilharam os parâmetros durante a aprendizagem de
representação dos pares.

Resultados MRR
Modelos

Independente

Compartilhado

C1

CNN / F = 1000

0.682

0, 690

C2

CNN / F = 2000

0.689

0, 700

C3

CNN / F = 4000

0.688

0, 701

Fonte - Elaborado pelo autor.

A.2 Ajuste da margem - Função de perda hinge
Além dos hiper-parâmetros das redes convolucionais, a função de perda hinge conforme descrito na Seção 3.3, exige um parâmetro margem. Este parâmetro define a magnitude da diferença da distância de similaridade entre os trechos de códigos anotados
como corretos e os trechos que não são respostas com relação às questões. Os pesquisadores Feng et al. (2015) recomendaram uma margem de 0, 009, enquanto Tan et
al. (2015) utilizaram uma margem de 0, 2. Em nosso caso, fizemos alguns experimentos
com os valores 0, 009, 0, 05, 0, 1 e 0, 2.
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Tabela 13 – Resultado da avaliação dos modelos CNN, Unif e Embedding na amostra EVAL
para diferentes margens. MRR refere-se a média do resultado do Mean Reciprocal Rank (equação 4.1). O hiper-parâmetro m indica a margem utilizada na função de perda hinge. F indica a
quantidade de filtros convolucionais utilizados durante o treinamento das redes convolucionais.
As células destacadas indicam a margem na qual o modelo obteve o melhor desempenho durante
a avaliação.

Resultados MRR
Modelos

m = 0, 009

m = 0, 05

m = 0, 1

m = 0, 2

A1

Embedding

0.600

0.632

0.637

0.635

B1

Unif

0.647

0.652

0.660

0.674

C1

CNN / F = 1000

0.654

0.669

0.676

0.637

C2

CNN / F = 2000

0.675

0.673

0.661

0.647

C3

CNN / F = 4000

0.664

0.687

0.672

0.651

Fonte - Elaborado pelo autor.

Notamos que não há um consenso sobre o valor da margem, conforme a Tabela 13,
pois cada arquitetura obteve um desempenho diferente para um valor diferente de margem. As redes convolucionais obtiveram o melhor desempenho para uma margem de
valor 0, 05, exceto quando a quantidade de filtros convolucionais utilizadas é 1000. Já a
arquitetura Unif proposta por Cambronero et al. (2019) obteve o melhor desempenho para
o valor 0, 2, enquanto a arquitetura Embedding obteve com o valor 0, 1. Optamos por fixar
estes valores específicos para cada arquitetura, definindo a margem em 0, 5 para a CNN,
enquanto para Unif e Embedding fixamos em 0, 2 e 0, 1, respectivamente. E conforme
descrito na Tabela 13, escolhemos o valor da margem baseado no valor mais alto da
métrica MRR, que foi obtida através da avaliação do melhor modelo na amostra EVAL.
Ver a Seção 4.3.1 para mais detalhes sobre o procedimento de avaliação.

A.3 Critério de seleção do modelo
Ao final do treinamento, um modelo deve ser selecionado para ser utilizado na avaliação final. Um critério de seleção comumente utilizado é selecionar o modelo com o menor
erro na amostra de validação. Porém, Iyer et al. (2016) e Yao et al. (2018) adotaram um
outro critério, no qual, ao final de cada época, o modelo é avaliado em uma amostra
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anotada manualmente e o modelo que obtiver a maior média MRR é selecionado. Segundo os pesquisadores, este procedimento levaram à escolha do melhor modelo com
relação a métrica MRR. Para verificar esta afirmação, avaliamos os modelos selecionados por ambos os critérios na amostra EVAL (Mais informações sobre essa amostra, ver
Seção 4.1.2). Diferentemente dos resultados apontados pelos pesquisadores, no nosso
caso, não houve uma diferença significativa no desempenho entre os diferentes critérios
de seleção do modelo conforme apontado na Tabela 14. No nosso caso, optamos por
manter o mesmo procedimento adotado por Iyer et al. (2016) e Yao et al. (2018).
Tabela 14 – Resultado da avaliação dos modelos CNN, Unif e Embedding na amostra EVAL para
diferentes tipos de seleção do modelo. MRR refere-se a média do resultado do Mean Reciprocal Rank (equação 4.1). Utilizamos normalização em lote e compartilhamento de parâmetros nas
redes convolucionais. Os hiper-parâmetros utilizados nas redes convolucionais foram: K = 2 e
m = 0, 05. Já a rede Embedding utilizou o parâmetro m = 0, 1. E a arquitetura Unif utilizou o parâmetro m = 0, 2. F indica a quantidade de filtros convolucionais utilizados durante o treinamento
das redes convolucionais. A coluna Erro de validação indica os resultados dos modelos que foram
escolhidos com base no erro na amostra de validação. A coluna MRR indicam os resultados dos
modelos que foram escolhidos com base na métrica MRR.

Resultados MRR
Modelos

MRR

Erro de validação

A1

Embedding

0.637

0.637

B1

Unif

0.674

0.673

C1

CNN / F = 1000

0.690

0.684

C2

CNN / F = 2000

0.700

0.694

C3

CNN / F = 4000

0.701

0.688

Fonte - Elaborado pelo autor.
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B CÓDIGO-FONTE DOS MODELOS

Neste capítulo apresentamos parte do código-fonte utilizado em nossos experimentos. O código-fonte completo está disponível no seguinte endereço: <https://github.com/
mrezende/concra>. Neste repositório estão disponíveis o código-fonte para treinamento,
avaliação dos modelos, juntamente com os dados originais e os dados pré-preprocessados.
Além disso, também estão disponíveis os arquivos word2vec utilizados como entrada em
nossos modelos. Utilizamos a linguagem Python, versão 3.6.9 com as bibliotecas Keras
(versão 2.2.4-tf) e Tensorflow (1.15.2). Todos os nossos experimentos foram executados na plataforma Colab do Google. Optamos por apresentar neste capítulo apenas os
códigos-fontes dos modelos propostos para o presente trabalho. Os códigos-fontes do
pré-processamento, treinamento e avaliação estão disponíveis publicamente em nosso
repositório. Os dados estão sob a licença Creative Commons(<https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/>) e os códigos estão disponíveis sob a licença MIT(<https://opensource.org/
licenses/MIT>).

B.1 Código do modelo de referência Embedding
O código a seguir é referente ao modelo que utilizamos como base para comparação
em nossos experimentos. Este modelo é bem simples, ele recebe como entrada os vetores contínuos das questões e trechos de código-fonte. As características mais relevantes
dos vetores são extraídas através da camada maxpool (linha 22). Ao final, a similaridade
dos vetores é calculada através da função cosine.
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Embedding
1

2

3

class EmbeddingModel(LanguageModel):
def build(self):
question = Input(shape=(self.question_len,), dtype='int32',
,→

4

name='question')

answer = Input(shape=(self.answer_len,), dtype='int32', name='answer')

5

6

# add embedding layers

7

question_weights = np.load(self.config.initial_question_weights())

8

q_embedding = Embedding(input_dim=question_weights.shape[0],
output_dim=question_weights.shape[1],

9

10

weights=[question_weights],

11

name='question_embedding')

12

question_embedding = q_embedding(question)

13

14

answer_weights = np.load(self.config.initial_answer_weights())

15

a_embedding = Embedding(input_dim=answer_weights.shape[0],

16

output_dim=answer_weights.shape[1],

17

weights=[answer_weights],

18

name='answer_embedding')

19

answer_embedding = a_embedding(answer)

20

21

# maxpooling

22

maxpool = Lambda(lambda x: K.max(x, axis=1, keepdims=False),
,→

23

output_shape=lambda x: (x[0], x[2]),
name='max')
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24

maxpool.supports_masking = True

25

question_pool = maxpool(question_embedding)

26

answer_pool = maxpool(answer_embedding)

27

cos_similarity = Lambda(lambda x: cosine_similarity(x[0], x[1], axis=1)

28

, output_shape=lambda _: (None, 1),

29

,→

name='similarity')([question_pool,
answer_pool])

30

31

return Model(inputs=[question, answer], outputs=cos_similarity,

32

name='qa_model')

33

B.2 Código do modelo Unif
O código a seguir apresenta a camada da questão do modelo Unif proposto por Cambronero et al. (2019). O vetor de representação final da questão é resultado da média
aritmética dos vetores contínuos de cada palavra que fazem parte da sentença (linha
32).

Camada da questão do modelo Unif
1

2

3

class AverageLayer(Layer):
def __init__(self, **kwargs):
super(AverageLayer, self).__init__(**kwargs)

4

5

def build(self, inputs_shape):
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6

inputs_shape = inputs_shape if isinstance(inputs_shape, list) else
,→

[inputs_shape]

7

8

if len(inputs_shape) != 1:
raise ValueError(”AverageLayer expect one input.”)

9

10

11

# The first (and required) input is the actual input to the layer

12

input_shape = inputs_shape[0]

13

14

# Expected input shape consists of a triplet: (batch, input_length,
,→

15

16

input_dim)

if len(input_shape) != 3:
raise ValueError(”Input shape for AverageLayer should be of 3 dimension.”)

17

18

self.input_length = int(input_shape[1])

19

self.input_dim = int(input_shape[2])

20

21

super(AverageLayer, self).build(input_shape)

22

23

24

def call(self, inputs, **kwargs):
inputs = inputs if isinstance(inputs, list) else [inputs]

25

26

27

if len(inputs) != 1:
raise ValueError(”AverageLayer expect one input.”)

28

29

actual_input = inputs[0]
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30

31

# (batch, input_length, input_dim) = mean => (batch, input_dim)

32

result = K.mean(actual_input, axis=1)

33

34

return result

35

36

37

def compute_output_shape(self, input_shape):
return input_shape[0], input_shape[2] # (batch, input_dim)

O código a seguir refere-se a camada de atenção utilizada para obter o vetor de representação final do trecho de código-fonte. A camada de atenção calcula uma média
ponderada sobre os vetores contínuos de cada palavra da sentença (linhas 50, 58, 59).
Essa camada aprende ao longo do treinamento a ”prestar atenção” (ponderar) às palavras mais importantes de acordo com o objetivo da tarefa. No nosso caso, o objetivo é
aproximar os trechos de código-fonte anotados como corretos às suas questões.

Camada de atenção do modelo Unif
1

# attention from https://github.com/tech-srl/code2vec

2

# paper: Code2Vec: Learning Distributed Representations of Code

3

4

5

6

class AttentionLayer(Layer):
def __init__(self, **kwargs):
super(AttentionLayer, self).__init__(**kwargs)

7

8

def build(self, inputs_shape):
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9

inputs_shape = inputs_shape if isinstance(inputs_shape, list) else
,→

[inputs_shape]

10

11

if len(inputs_shape) < 1 or len(inputs_shape) > 2:
raise ValueError(”AttentionLayer expect one or two inputs.”)

12

13

14

# The first (and required) input is the actual input to the layer

15

input_shape = inputs_shape[0]

16

17

# Expected input shape consists of a triplet: (batch, input_length,
,→

18

19

input_dim)

if len(input_shape) != 3:
raise ValueEr,→

ror(”Input shape for AttentionLayer should be of 3 dimension.”)

20

21

self.input_length = int(input_shape[1])

22

self.input_dim = int(input_shape[2])

23

attention_param_shape = (self.input_dim, 1)

24

25

self.attention_param = self.add_weight(

26

name='attention_param',

27

shape=attention_param_shape,

28

initializer='uniform',

29

trainable=True,

30

dtype=tf.float32)

31

super(AttentionLayer, self).build(input_shape)
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32

33

34

def call(self, inputs, **kwargs):
inputs = inputs if isinstance(inputs, list) else [inputs]

35

36

if len(inputs) < 1 or len(inputs) > 2:
raise ValueError(”AttentionLayer expect one or two inputs.”)

37

38

39

actual_input = inputs[0]

40

mask = inputs[1] if len(inputs) > 1 else None

41

if mask is not None and not (((len(mask.shape) == 3 and mask.shape[2] ==
,→

1) or len(mask.shape) == 2)
and mask.shape[1] == self.input_length):

42

raise ValueError('mask should be of shape (batch, input_length)'

43

44

'or (batch, input_length, 1) '

45

'when calling an AttentionLayer.')

46

47

assert actual_input.shape[-1] == self.attention_param.shape[0]

48

49

# (batch, input_length, input_dim) * (input_dim, 1) ==> (batch,
,→

50

input_length, 1)

attention_weights = K.dot(actual_input, self.attention_param)

51

52

53

54

55

if mask is not None:
if len(mask.shape) == 2:
mask = K.expand_dims(mask, axis=2) # (batch, input_length, 1)
mask = K.log(mask)
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attention_weights += mask

56

57

attention_weights = K.softmax(attention_weights, axis=1) # (batch,

58

,→

input_length, 1)

result = K.sum(actual_input * attention_weights, axis=1) # (batch,

59

,→

input_length) [multiplication uses broadcast]

return result

60

61

def compute_output_shape(self, input_shape):

62

return input_shape[0], input_shape[2] # (batch, input_dim)

63

O código a seguir refere-se ao modelo Unif. Os parâmetros de entrada são os vetores contínuos das questões e trechos de código-fonte. A similaridade entre os vetores é
calculada através da função cosine. O vetor de representação final da questão é resultado da média aritmética dos vetores de cada palavra da sentença (linha 17). Os vetores
de representações finais dos trechos de código-fonte são obtidos através da camada de
atenção (linha 27).

Unif
1

2

class UnifModel(LanguageModel):
def build(self):

3

print(tf.__version__)

4

print(tf.keras.__version__)

5

question = Input(shape=(self.question_len,), dtype='int32',
,→

6

name='question')

answer = Input(shape=(self.answer_len,), dtype='int32', name='answer')
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7

8

# add embedding layers

9

question_weights = np.load(self.config.initial_question_weights())

10

q_embedding = Embedding(input_dim=question_weights.shape[0],

11

output_dim=question_weights.shape[1],

12

weights=[question_weights],

13

name='question_embedding')

14

question_embedding = q_embedding(question)

15

16

f_average_layer = AverageLayer(name='average')

17

e_q = f_average_layer([question_embedding])

18

19

answer_weights = np.load(self.config.initial_answer_weights())

20

a_embedding = Embedding(input_dim=answer_weights.shape[0],

21

output_dim=answer_weights.shape[1],

22

weights=[answer_weights],

23

name='answer_embedding')

24

answer_embedding = a_embedding(answer)

25

26

f_attention_layer = AttentionLayer(name='attention')

27

e_c = f_attention_layer([answer_embedding])

28

29

30

cos_similarity = Lambda(lambda x: cosine_similarity(x[0], x[1], axis=1)
, output_shape=lambda _: (None, 1),
,→

31

name='similarity')([e_q,
e_c])
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32

return Model(inputs=[question, answer], outputs=cos_similarity,

33

name='qa_model')

34

B.3 Redes convolucionais
Os códigos apresentados a seguir referem-se a rede convolucional proposta no Capítulo 3. Um ponto importante com relação a eles, é uma adaptação necessária que fizemos para comportar o experimento que avalia os diferentes tamanhos de janela do
filtro convolucional. Em todos os códigos acrescentamos o seguinte trecho para permitir
a combinação de filtros convolucionais com diferentes tamanhos de janela:

Trecho para permitir filtros convolucionais com diferentes tamanhos de janela
1

if len(kernel_size) > 1:
q_cnns = [Conv1D(kernel_size=k,

2

3

filters=filters,

4

activation='relu',

5

padding='same',

6

name=f'question_conv1d_{k}') for k in kernel_size]
# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],

7

,→

question_cnn = concatenate([cnn(question_embedding) for cnn in

8

,→

9

10

mode='concat')

...

q_cnns])
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11

12

13

14

else:
k = kernel_size[0]
q_cnn = Conv1D(kernel_size=k,

15

filters=filters,

16

activation='relu',

17

padding='same',

18

name=f'question_conv1d_{k}')

19

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

20

mode='concat')

question_cnn = q_cnn(question_embedding)

Na primeira condição na linha 1, verificamos se o vetor kernel_size, que indica o tamanho das janelas dos filtros convolucionais, possui mais de 1 elemento. Caso ele possua,
criamos os filtros convolucionais para cada tamanho de janela (linha 2) e concatenamos
ao final (linha 8). Caso o vetor kernel_size possua apenas 1 elemento, não há necessidade de concatenar os filtros e apenas aplicamos a operação de convolução nos vetores
contínuos (linhas 12, 14, 20).

B.3.1 Rede convolucional com parâmetros independentes entre as camadas de questão
e trecho de código-fonte
O código a seguir apresenta a rede convolucional no qual os parâmetros de aprendizagem são independentes entre as camadas da questão e do trecho de código-fonte.
Nas linhas 31 e 39 e nas linhas 47 e 55, criamos uma camada Conv1D para a questão
e outra para o trecho de código-fonte. Com isto, não compartilhamos a mesma camada
entre eles e, como consequência, os parâmetros também não são compartilhados.
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Rede convolucional com parâmetros independentes
1

2

3

class ConvolutionModel(LanguageModel):
def build(self):
assert self.config.question_len() == self.config.answer_len()

4

5

question = Input(shape=(self.question_len,), dtype='int32',
,→

6

name='question')

answer = Input(shape=(self.answer_len,), dtype='int32', name='answer')

7

8

# add embedding layers

9

question_weights = np.load(self.config.initial_question_weights())

10

q_embedding = Embedding(input_dim=question_weights.shape[0],

11

output_dim=question_weights.shape[1],

12

weights=[question_weights],

13

name='question_embedding')

14

question_embedding = q_embedding(question)

15

16

answer_weights = np.load(self.config.initial_answer_weights())

17

a_embedding = Embedding(input_dim=answer_weights.shape[0],

18

output_dim=answer_weights.shape[1],

19

weights=[answer_weights],

20

name='answer_embedding')

21

answer_embedding = a_embedding(answer)

22

23

# cnn

24

filters = self.config.filters()
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25

kernel_size = self.kernel_size

26

27

question_cnn = None

28

answer_cnn = None

29

30

31

if len(kernel_size) > 1:
q_cnns = [Conv1D(kernel_size=k,

32

filters=filters,

33

activation='relu',

34

padding='same',

35

name=f'question_conv1d_{k}') for k in kernel_size]

36

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

37

question_cnn = concatenate([cnn(question_embedding) for cnn in
,→

38

q_cnns])

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],
,→

39

mode='concat')

mode='concat')

a_cnns = [Conv1D(kernel_size=k,

40

filters=filters,

41

activation='relu',

42

padding='same',

43

name=f'answer_conv1d_{k}') for k in kernel_size]

44

45

answer_cnn = concatenate([cnn(answer_embedding) for cnn in a_cnns])
else:

46

k = kernel_size[0]

47

q_cnn = Conv1D(kernel_size=k,
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48

filters=filters,

49

activation='relu',

50

padding='same',

51

name=f'question_conv1d_{k}')
# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],

52

,→

mode='concat')

53

question_cnn = q_cnn(question_embedding)

54

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

a_cnn = Conv1D(kernel_size=k,

55

56

filters=filters,

57

activation='relu',

58

padding='same',

59

name=f'answer_conv1d_{k}')
answer_cnn = a_cnn(answer_embedding)

60

61

62

# maxpooling

63

maxpool = Lambda(lambda x: K.max(x, axis=1, keepdims=False),
,→

64

output_shape=lambda x: (x[0], x[2]),
name='max')

65

maxpool.supports_masking = True

66

# enc = Dense(100, activation='tanh')

67

# question_pool = enc(maxpool(question_cnn))

68

# answer_pool = enc(maxpool(answer_cnn))

69

question_pool = maxpool(question_cnn)

70

answer_pool = maxpool(answer_cnn)
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71

72

cos_similarity = Lambda(lambda x: cosine_similarity(x[0], x[1], axis=1)
, output_shape=lambda _: (None, 1),

73

,→

name='similarity')([question_pool,
answer_pool])

74

75

76

return Model(inputs=[question, answer], outputs=cos_similarity,
name='qa_model')

77

B.3.2 Rede convolucional com parâmetros compartilhados
O código a seguir exibe o modelo de rede convolucional onde os parâmetros são compartilhados durante a aprendizagem das representações das questões e dos trechos de
código-fonte. Diferente da Seção B.3.1, nas linhas 31 e 43, instanciamos apenas 1 camada do Conv1D e ela recebe como entrada os vetores contínuos das questões e trechos
de código-fonte (linhas 37,40 e 49, 52). Conforme a documentação da biblioteca Keras
(<https://keras.io/getting-started/functional-api-guide/>), este procedimento permite criar
uma camada compartilhada, onde os parâmetros de aprendizagem são compartilhados.

Rede convolucional com parâmetros compartilhados
1

2

3

class SharedConvolutionModel(LanguageModel):
def build(self):
assert self.config.question_len() == self.config.answer_len()

4

5

question = Input(shape=(self.question_len,), dtype='int32',
,→

name='question')
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6

answer = Input(shape=(self.answer_len,), dtype='int32', name='answer')

7

8

# add embedding layers

9

question_weights = np.load(self.config.initial_question_weights())

10

q_embedding = Embedding(input_dim=question_weights.shape[0],

11

output_dim=question_weights.shape[1],

12

weights=[question_weights],

13

name='question_embedding')

14

question_embedding = q_embedding(question)

15

16

answer_weights = np.load(self.config.initial_answer_weights())

17

a_embedding = Embedding(input_dim=answer_weights.shape[0],

18

output_dim=answer_weights.shape[1],

19

weights=[answer_weights],

20

name='answer_embedding')

21

answer_embedding = a_embedding(answer)

22

23

# cnn

24

filters = self.config.filters()

25

kernel_size = self.kernel_size

26

27

question_cnn = None

28

answer_cnn = None

29

30

31

if len(kernel_size) > 1:
cnns = [Conv1D(kernel_size=k,
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32

filters=filters,

33

activation='relu',

34

padding='same',

35

name=f'shared_conv1d_{k}') for k in kernel_size]

36

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

37

question_cnn = concatenate([cnn(question_embedding) for cnn in cnns])

38

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

39

40

41

answer_cnn = concatenate([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns])
else:

42

k = kernel_size[0]

43

cnn = Conv1D(kernel_size=k,

44

filters=filters,

45

activation='relu',

46

padding='same',

47

name=f'shared_conv1d_{k}')

48

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

49

question_cnn = cnn(question_embedding)

50

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

51

52

53

answer_cnn = cnn(answer_embedding)
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54

# maxpooling

55

maxpool = Lambda(lambda x: K.max(x, axis=1, keepdims=False),
,→

56

output_shape=lambda x: (x[0], x[2]),
name='max')

57

maxpool.supports_masking = True

58

# enc = Dense(100, activation='tanh')

59

# question_pool = enc(maxpool(question_cnn))

60

# answer_pool = enc(maxpool(answer_cnn))

61

question_pool = maxpool(question_cnn)

62

answer_pool = maxpool(answer_cnn)

63

64

cos_similarity = Lambda(lambda x: cosine_similarity(x[0], x[1], axis=1)
, output_shape=lambda _: (None, 1),

65

,→

name='similarity')([question_pool,
answer_pool])

66

67

68

69

return Model(inputs=[question, answer], outputs=cos_similarity,
name='qa_model')

70

B.3.3 Normalização em lote
Durante os experimentos, verificamos que os modelos apresentavam sinais de overfitting, onde havia um decréscimo rápido do erro na amostra de treinamento em comparação com o erro na amostra de validação (ver Seção A.1.3). Para mitigar este problema,
criamos modelos que utilizam a normalização em lote. Durante a criação dos modelos,
seguimos a recomendação dos próprios autores Ioffe e Szegedy (2015) e adicionamos a
normalização em lote antes da função de ativação.
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Rede convolucional com parâmetros independentes entre as camadas
No código a seguir, acrescentamos a normalização em lote nas linhas 39, 51, 64 e 76.

Rede convolucional com parâmetros independentes
1

2

3

class ConvolutionModelWithBatchNormalization(LanguageModel):
def build(self):
assert self.config.question_len() == self.config.answer_len()

4

5

question = Input(shape=(self.question_len,), dtype='int32',
,→

6

name='question')

answer = Input(shape=(self.answer_len,), dtype='int32', name='answer')

7

8

# add embedding layers

9

question_weights = np.load(self.config.initial_question_weights())

10

q_embedding = Embedding(input_dim=question_weights.shape[0],

11

output_dim=question_weights.shape[1],

12

weights=[question_weights],

13

name='question_embedding')

14

question_embedding = q_embedding(question)

15

16

answer_weights = np.load(self.config.initial_answer_weights())

17

a_embedding = Embedding(input_dim=answer_weights.shape[0],

18

output_dim=answer_weights.shape[1],

19

weights=[answer_weights],

20

name='answer_embedding')

21

22

answer_embedding = a_embedding(answer)
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23

# cnn

24

filters = self.config.filters()

25

kernel_size = self.kernel_size

26

27

question_cnn = None

28

answer_cnn = None

29

30

31

32

if len(kernel_size) > 1:
q_cnns = [Conv1D(kernel_size=k,

33

filters=filters,

34

padding='same',
name=f'question_conv1d_with_bn_{k}') for k in kernel_size]

35

36

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

37

38

question_outputs_cnn = [cnn(question_embedding) for cnn in q_cnns]

39

bn_question_outputs_cnn = [BatchNormalization()(output) for output
,→

40

in question_outputs_cnn]

activation_question_outputs_cnn = [Activation('relu')(output) for
,→

output in bn_question_outputs_cnn]

41

42

question_cnn = concatenate([activation_output for activation_output in
,→

43

activation_question_outputs_cnn])
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44

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],
,→

45

mode='concat')

a_cnns = [Conv1D(kernel_size=k,

46

filters=filters,

47

padding='same',
name=f'answer_conv1d_with_bn_{k}') for k in kernel_size]

48

49

50

answer_outputs_cnn = [cnn(answer_embedding) for cnn in a_cnns]

51

bn_answer_outputs_cnn = [BatchNormalization()(output) for output in
,→

52

answer_outputs_cnn]

activation_answer_outputs_cnn = [Activation('relu')(output) for output
,→

in bn_answer_outputs_cnn]

53

54

answer_cnn = concatenate([activation_output for activation_output in
,→

55

activation_answer_outputs_cnn])

else:

56

k = kernel_size[0]

57

q_cnn = Conv1D(kernel_size=k,

58

filters=filters,

59

padding='same',

60

name=f'question_conv1d_with_bn_{k}')

61

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

62

63

question_output_cnn = q_cnn(question_embedding)
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bn_question_output_cnn =

64

,→

BatchNormalization()(question_output_cnn)

activation_question_output_cnn =

65

,→

Activation('relu')(bn_question_output_cnn)

66

question_cnn = activation_question_output_cnn

67

68

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],

69

,→

mode='concat')

a_cnn = Conv1D(kernel_size=k,

70

71

filters=filters,

72

padding='same',

73

name=f'answer_conv1d_with_bn_{k}')

74

75

answer_output_cnn = a_cnn(answer_embedding)

76

bn_answer_output_cnn = BatchNormalization()(answer_output_cnn)

77

activation_answer_output_cnn =
,→

Activation('relu')(bn_answer_output_cnn)

78

answer_cnn = activation_answer_output_cnn

79

80

81

# maxpooling

82

maxpool = Lambda(lambda x: K.max(x, axis=1, keepdims=False),
,→

83

84

output_shape=lambda x: (x[0], x[2]),
name='max')

maxpool.supports_masking = True
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85

# enc = Dense(100, activation='tanh')

86

# question_pool = enc(maxpool(question_cnn))

87

# answer_pool = enc(maxpool(answer_cnn))

88

question_pool = maxpool(question_cnn)

89

answer_pool = maxpool(answer_cnn)

90

91

92

cos_similarity = Lambda(lambda x: cosine_similarity(x[0], x[1], axis=1)

93

, output_shape=lambda _: (None, 1),

94

,→

name='similarity')([question_pool,
answer_pool])

95

96

return Model(inputs=[question, answer], outputs=cos_similarity,

97

name='qa_model')

98

Rede convolucional com parâmetros compartilhados
A normalização em lote foi acrescentada no código a seguir nas linhas 37, 44, 57 e
64.

Rede convolucional com parâmetros compartilhados e normalização em lote
1

2

3

4

class SharedConvolutionModelWithBatchNormalization(LanguageModel):
def build(self):
assert self.config.question_len() == self.config.answer_len()
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5

question = Input(shape=(self.question_len,), dtype='int32',
,→

6

name='question')

answer = Input(shape=(self.answer_len,), dtype='int32', name='answer')

7

8

# add embedding layers

9

question_weights = np.load(self.config.initial_question_weights())

10

q_embedding = Embedding(input_dim=question_weights.shape[0],

11

output_dim=question_weights.shape[1],

12

weights=[question_weights],

13

name='question_embedding')

14

question_embedding = q_embedding(question)

15

16

answer_weights = np.load(self.config.initial_answer_weights())

17

a_embedding = Embedding(input_dim=answer_weights.shape[0],

18

output_dim=answer_weights.shape[1],

19

weights=[answer_weights],

20

name='answer_embedding')

21

answer_embedding = a_embedding(answer)

22

23

# cnn

24

filters = self.config.filters()

25

kernel_size = self.kernel_size

26

question_cnn = None

27

answer_cnn = None

28

29

if len(kernel_size) > 1:
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30

cnns = [Conv1D(kernel_size=k,

31

filters=filters,

32

padding='same',

33

name=f'shared_conv1d_with_bn_{k}') for k in kernel_size]

34

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

35

36

question_outputs_cnn = [cnn(question_embedding) for cnn in cnns]

37

bn_question_outputs_cnn = [BatchNormalization()(output) for output
,→

38

in question_outputs_cnn]

activation_question_outputs_cnn = [Activation('relu')(output) for
,→

output in bn_question_outputs_cnn]

39

40

question_cnn = concatenate([activation_output for activation_output in
,→

41

activation_question_outputs_cnn])

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

42

43

answer_outputs_cnn = [cnn(answer_embedding) for cnn in cnns]

44

bn_answer_outputs_cnn = [BatchNormalization()(output) for output in
,→

45

answer_outputs_cnn]

activation_answer_outputs_cnn = [Activation('relu')(output) for output
,→

in bn_answer_outputs_cnn]

46

47

answer_cnn = concatenate([activation_output for activation_output in
,→

activation_answer_outputs_cnn])
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48

else:

49

k = kernel_size[0]

50

cnn = Conv1D(kernel_size=k,

51

filters=filters,

52

padding='same',

53

name=f'shared_conv1d_with_bn_{k}')

54

# question_cnn = merge([cnn(question_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

55

56

question_output_cnn = cnn(question_embedding)

57

bn_question_output_cnn =
,→

58

BatchNormalization()(question_output_cnn)

activation_question_output_cnn =
,→

Activation('relu')(bn_question_output_cnn)

59

60

question_cnn = activation_question_output_cnn

61

# answer_cnn = merge([cnn(answer_embedding) for cnn in cnns],
,→

mode='concat')

62

63

answer_output_cnn = cnn(answer_embedding)

64

bn_answer_output_cnn = BatchNormalization()(answer_output_cnn)

65

activation_answer_output_cnn =
,→

Activation('relu')(bn_answer_output_cnn)

66

67

68

answer_cnn = activation_answer_output_cnn
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69

# maxpooling

70

maxpool = Lambda(lambda x: K.max(x, axis=1, keepdims=False),
,→

71

output_shape=lambda x: (x[0], x[2]),
name='max')

72

maxpool.supports_masking = True

73

# enc = Dense(100, activation='tanh')

74

# question_pool = enc(maxpool(question_cnn))

75

# answer_pool = enc(maxpool(answer_cnn))

76

question_pool = maxpool(question_cnn)

77

answer_pool = maxpool(answer_cnn)

78

79

80

cos_similarity = Lambda(lambda x: cosine_similarity(x[0], x[1], axis=1)
, output_shape=lambda _: (None, 1),
,→

name='similarity')([question_pool,
answer_pool])

81

82

83

84

85

86

return Model(inputs=[question, answer], outputs=cos_similarity,
name='qa_model')
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GLOSSÁRIO

max pooling Max pooling refere-se a uma camada que reduz a dimensionalidade de um
vetor aplicando a função max, que retorna o maior elemento do vetor . 31, 35, 37
one-hot encoding one-hot encoding é um vetor esparso que contém:
• Um elemento cujo valor é definido como 1
• O restante dos elementos tem o valor definido como 0
One-hot enconding normalmente é utilizado para representar palavras e ou atributos que contém uma quantidade finita de valores glossary-ml . 31
skip-gram Skip-gram é uma técnica do word2vec que mapeia uma palavra para um vetor
contínuo através da predição das palavras do contexto a partir de uma palavra-alvo.
Mais informações na Seção 2.1 . 31, 36
token token refere-se a palavra ou termo presente nas descrições e/ou trechos de códigofonte na tarefa de recuperação de trecho de código-fonte . 31, 36
bag of words Vetor composto por palavras indiferente à ordem e permutação. Ver exemplo na Seção 2.2. 55
colab É uma ferramenta de pesquisa e ensino para aprendizagem de máquina. É um
ambiente Jupyter que não necessita configuração ou instalação (GOOGLE, 2019).
89
docstring Em programação, um docstring é um texto especificado no código-fonte que
é usado para documentar um trecho específico do código (WIKIPEDIA, 2019). 14,
15, 16, 33

117
git git é um versionador de controle distribuído para rastrear alterações no código-fonte
durante o desenvolvimento de software. Endereço do site: <https://git-scm.com/>
wikipedia-git-2019. 117
GitHub GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão usando o git. Endereço do site: <https://www.github.com/>. 14
Jupyter Jupyter Notebook é uma ferramenta interativa que permite desevolver, executar
e documentar código em uma aplicação web. O termo notebook refere-se a um
caderno de anotações, pois é possível desenvolver, salvar as saídas do programa
e fazer anotações (JUPYTER, 2019). 116
keras Keras é uma biblioteca aberta de redes neurais escrita em Python wikipedia-keras2020. 49, 89, 103
mecanismo de atenção O mecanismo de atenção calcula a média ponderada dos elementos de um vetor e o principal objetivo dele é encontrar um peso para cada elemento. Ao aplicarmos o mecanismo em uma tarefa de tradução, por exemplo, a
cada momento que uma palavra é traduzida, o mecanismo de atenção foca em
partes diferentes da sentença, i.e., ele aprende a ”prestar atenção” nas palavras
mais relevantes Goodfellow-et-al-2016. 31, 58
neurônio Um neurônio é um nó numa rede neural, que tipicamente recebe múltiplos
valores de entrada e gera um valor de resultado. O neurônio aplica uma função
de ativação (transformação não-linear) na soma dos valores de entrada com seus
respectivos pesos glossary-ml. 117
representação distribuída Representação distribuída significa uma relação de muitos
para muitos entre dois tipos de representações (por exemplo, conceitos e neurônios) Hinton-distributed-representatons:1986 . 118
Stack Overflow Site de perguntas e respostas de programação. Endereço do site: <https:
//www.stackoverflow.com/>. 15, 16, 19, 42, 43, 65

118
tensorflow Tensorflow é uma biblioteca aberta de aprendizagem de máquina aplicável
a uma ampla variedade de tarefas wikipedia-tensorflow-2020. 89
unif Arquitetura de rede neural com mecanismo de atenção proposta por (CAMBRONERO et al., 2019) para a recuperação de trecho de código-fonte. x, xii, 58, 60, 61,
73, 87, 88
word2vec Word2vec é uma técnica para representar palavras através de vetores de
representação distribuída. Mais informações na Seção 2.1. 36, 64, 116

