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RESUMO
A possibilidade de analisar a evolução de um software durante seu ciclo de vida permite
acompanhar se o seu processo de manutenção se encontra sob controle ou não, sendo que este
aspecto se reflete no esforço para mantê-lo. Uma evolução de software que se mostra saindo
de controle é refletida na grande dificuldade de implementar qualquer alteração, podendo
chegar, no caso extremo, à retirada de operação do software. Considerando que nesta
evolução a complexidade desempenha papel importante, a possibilidade de avaliá-la em um
momento inicial do desenvolvimento de um software, quando já é possível determinar a
estrutura de relacionamentos de suas funções, mesmo sem saber detalhes internos das
mesmas, pode auxiliar na estimativa do esforço de desenvolvimento e manutenção futuro
deste software.
Desta forma, o estudo de métricas de complexidade para softwares na fase de análise e projeto
tem observado um crescente interesse por parte de pesquisadores, sendo que novas e
interessantes abordagens têm surgido tratando da evolução do software como um processo
complexo, sendo, portanto, passível de ser estudado segundo a Teoria de Sistemas Dinâmicos
Complexos. Dentro deste contexto, este trabalho trata do desenvolvimento de software
orientado a objeto e busca relacionar conceitos associados a duas teorias presentes no estudo
de sistemas dinâmicos complexos, a Teoria da Informação e a Teoria do Caos Determinístico,
para propor um modelo que permita uma análise da estabilidade estrutural associada a um
diagrama de classes. Um estudo de caso é realizado para mostrar a adequação do modelo
proposto na representação de dados experimentais.
Palavras-chave: sistemas dinâmicos, mapa logístico, entropia informacional, complexidade
estrutural, UML, desenvolvimento orientado a objeto.
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ABSTRACT
The possibility of software evolution analysis during its life cycle allows monitoring if its
maintenance process is under control or not, this aspect reflecting its maintenance effort.
Software evolution that became out of control leads to a great difficulty in the implementation
of any change, resulting, on extreme cases, in the ending of the life cycle of the software.
Considering that, in this evolution the complexity plays an important role, the possibility of its
early evaluation in the software life cycle, when it is already possible to get the relationship
structure of their functions, even not knowing its internal details, can help in the development
and future maintenance effort estimation related to this software.
Following that lead, the study of software complexity in the analysis and project phases have
showed an increasing interest amongst researchers, where new and interesting approaches
have arisen dealing with software evolution as a complex process, becoming, in this way, a
candidate of study in the field of the Dynamical Complex System Theory.
In this context, this work deals with object oriented software development and it attempts to
join concepts of two theories that are used in the study of complex dynamical systems: the
Information Theory and the Deterministic Chaos Theory, in order to propose a model that
allows a structural stability analysis related to a class diagram. A case study is performed to
show de proposed model adequacy to experimental datum.
Key words: Dynamical Systems, Logistic Map, Informational Entropy, Structural
Complexity, UML, Object Oriented Development.
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1 I(TRODUÇÃO
1.1 Motivação
A Unified Modeling Language (UML), tendo obtido recentemente o status de linguagem
padrão para projeto orientado a objetos, tem sido usada largamente na especificação de
software, sendo que o diagrama de classes, em particular, é considerado seu modelo estrutural
mais importante. De fato, em anos recentes muitas métricas diferentes baseadas no diagrama
de classes têm sido propostas para ajudar os desenvolvedores a analisar a confiabilidade e a
complexidade de sistemas em uma fase preliminar de seu ciclo de vida. Algumas delas
consideram que os relacionamentos entre as classes têm papel preponderante na complexidade
estrutural do diagrama de classes (YI, T.; WU, F.; GAN, C., 2004).
Além disso, a facilidade de manutenção de um software orientado a objeto é altamente
sensível ao uso de más práticas de projeto no que se refere à sua estrutura de classes
(BRIAND, L. C.; BUNSE, C.; DALY, J.W., 2001).
Vindo ao encontro desta última consideração, Zhou e Xu (2005) usam uma nova abordagem
baseada na entropia informacional, conceito definido na Teoria da Informação, para
quantificar a complexidade estrutural de um diagrama de classes. Seu trabalho segue a linha
de novas e interessantes abordagens baseadas na Teoria de Sistemas Dinâmicos Complexos e
que têm sido propostas em razão da dificuldade de se obter previsões adequadas em relação à
evolução dos sistemas de software segundo abordagens tradicionais.
Devido a esta dificuldade de previsão, estas novas pesquisas sugerem que, por se tratar de um
processo complexo, o desenvolvimento do software deve ser modelado segundo uma
perspectiva de sistemas dinâmicos complexos, de forma a se obterem modelos que permitam
uma previsão mais acurada da evolução do software. Um destes modelos, já usado largamente
em campos tão diversos como biologia e engenharia, tem sido aplicado mais recentemente na
engenharia de software. Trata-se do mapa logístico, estudado na Teoria do Caos
Determinístico, que permite modelar a variação de uma dada grandeza por meio de uma
equação simples e, ainda assim, permitindo observar um comportamento dinâmico complexo
associado ao modelo.
Desta forma, o fato de existir tal dificuldade em realizar previsões com modelos tradicionais e
por não ser observada na literatura pesquisada esta abordagem usando um mapa logístico
associado a diagramas de classes, este trabalho propõe o uso de um modelo baseado no mapa
logístico para analisar a dinâmica de como as alterações implementadas nos relacionamentos
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entre as classes de um diagrama de classes afetam sua complexidade estrutural, levando a uma
melhor compreensão de que tipo de alterações pode levar a uma situação estrutural de maior
ou menor estabilidade, podendo esta estabilidade ser relacionada, por exemplo, à sua
facilidade de manutenção.
1.2 Objetivo
Este trabalho tem por objetivo propor a união de conceitos advindos de duas das teorias que
têm uma estreita ligação com o estudo de sistemas complexos: a Teoria da Informação e a
Teoria do Caos Determinístico, de forma a obter um modelo que permita a análise da
estabilidade estrutural de um dado diagrama de classes.
1.3 Resultados Esperados e Contribuições
Este trabalho busca contribuir para um melhor entendimento de uma das dimensões de
complexidade observadas em softwares orientados a objeto, qual seja a da variação da
estrutura de relacionamentos entre as classes constituintes do diagrama que representa a
arquitetura de tal software. Para isto, propõe a união de duas teorias já usadas separadamente
no estudo de software tratado como um sistema dinâmico complexo, quais sejam a Teoria da
Informação e a Teoria do Caos Determinístico, em um modelo que permita uma análise da
estabilidade refletida nos relacionamentos entre as classes representadas em um diagrama de
classes.
Por meio da utilização do mapa logístico, estudado na Teoria do Caos Determinístico,
aplicado a uma métrica de complexidade estrutural de diagramas de classes baseada na Teoria
da Informação, o modelo proposto por este trabalho permite uma análise da estabilidade
associada à complexidade estrutural dos diagramas de classes modelados. É importante
ressaltar que a estabilidade considerada aqui se refere ao conceito de estabilidade que aparece
em sistemas dinâmicos complexos, sendo tratada com mais detalhes em capítulo posterior.
Como a métrica de complexidade adotada é baseada nos relacionamentos entre as classes do
diagrama de classes, este trabalho realiza um estudo de caso, por meio de um experimento
controlado, procurando verificar, primeiramente, se os resultados experimentais mostram uma
boa correlação com os valores obtidos pelo modelo, indicando a adequação do modelo
proposto para modelar a dinâmica de variação da complexidade que ele descreve. Em
segundo lugar, o estudo de caso pretende verificar se é possível observar que o uso intensivo
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de determinados tipos de relacionamentos se reflete na análise de estabilidade que o modelo
proposto permite realizar.
Caso o estudo mostre a associação entre os tipos de relacionamentos entre as classes de um
diagrama e a estabilidade associada ao modelo, espera-se, como resultado, que o modelo
possa ser usado como uma ferramenta de apoio a sugestões de mudanças na estrutura de
relacionamentos do diagrama em estudo, de forma a levar a um estado de maior estabilidade.
Cabe ressaltar que o resultado deste trabalho não pretende ser conclusivo, procurando apenas
explorar indícios de que a complexidade estrutural de diagramas de classe possa ser analisada
a partir do ponto de vista da estabilidade de tais diagramas, sob a ótica da Teoria do Caos
Determinístico. Trabalhos futuros podem mostrar se esta estabilidade se reflete nos diferentes
graus de dificuldade para a manutenção de tais diagramas. Também se abre a possibilidade
para que trabalhos futuros aproveitem o modelo proposto por este trabalho aplicado a outras
medidas de complexidade.
1.4 Método de Trabalho
Um levantamento bibliográfico é realizado em artigos que abordam a complexidade de um
software sob o ponto de vista da Teoria da Informação, em particular aqueles que aplicam o
conceito de entropia informacional. Dentre estes, é estudado mais a fundo o conceito de
distância entrópica, definido por Zhou e Xu (2005). Como esta linha de pesquisa foca nos
relacionamentos entre as classes, são estudados artigos que corroborem tal abordagem no que
se refere à complexidade estrutural de um software orientado a objeto.
Paralelamente, artigos e livros sobre sistemas dinâmicos complexos dão a base para a
utilização do mapa logístico na análise da estabilidade de um sistema e, ao mesmo tempo,
para obter subsídios que justifiquem a abordagem de considerar um software como um
sistema dinâmico complexo. Como o conceito de entropia informacional também está
relacionado ao conceito de sistemas dinâmicos complexos, este levantamento pretende
justificar a associação entre a distância entrópica, advinda da Teoria da Informação, e o mapa
logístico, muito estudado na Teoria do Caos Determinístico, como base para o modelo
proposto neste trabalho.
Partindo de evidências obtidas por este levantamento, é proposta a utilização de um mapa
logístico para representar a relação de dependência entre a complexidade estrutural de
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diagramas de classes, medida por meio de sua distância entrópica, e o número de classes
destes diagramas.
Um estudo de caso, realizado na forma de um experimento controlado, é realizado, então,
seguindo as sugestões dos trabalhos de Briand, Morasca e Basili (1996) e de Perry, Porter e
Votta (2000) sobre como proceder em estudos empíricos em engenharia de software. Este
experimento toma como base o impacto dos tipos de relacionamentos entre as classes na
determinação da complexidade estrutural dos diagramas de classes e analisa se este impacto é
refletido na estabilidade observada no mapa logístico proposto como modelo. Por meio do
agrupamento de diagramas de acordo com o grau de utilização de determinados tipos de
associações em sua arquitetura, é gerado um mapa para cada grupo e o comportamento
dinâmico de cada mapa é analisado quanto à estabilidade apresentada. Como resultado desta
análise, espera-se poder estabelecer a correlação entre os valores gerados pelo modelo e os
dados experimentais que ele se propõe a modelar. O estudo de caso também espera detectar
neste processo se existe algum padrão identificável entre o tipo de relacionamento e a
estabilidade estrutural mostrada no modelo.
1.5 Organização do Trabalho
O capítulo 2, Sistemas Dinâmicos Complexos, apresenta um breve histórico onde estabelece
primeiramente as bases conceituais de sistemas dinâmicos complexos e, em seguida, mostra a
importância do estudo de sua estabilidade. Apresenta o conceito da Teoria do Caos
Determinístico, introduzindo o mapa logístico como uma de suas ferramentas mais estudadas
na análise da dinâmica de sistemas complexos. Por fim, conceitua a Teoria da Informação,
apresentando sua definição de entropia informacional como medida de quantidade de
informação e justificando sua base probabilística.
O capítulo 3, Métricas de Complexidade Baseadas em Diagramas de Classes, apresenta
uma visão geral sobre métricas de complexidade e sobre as dificuldades associadas a tais
métricas. Em seguida, apresenta as principais métricas orientadas a objeto associadas a
diagramas de classe, enfatizando aquelas que associam a complexidade ao conceito de
entropia informacional. Detalha o processo de cálculo da distância entrópica de Zhou e Xu
(2005), derivada das formulações da entropia informacional e, por fim, apresenta a relação
existente entre a complexidade de um software e a estabilidade de sua evolução durante seu
ciclo de vida.
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O capítulo 4, O Modelo Proposto, descreve as considerações que levam à adoção da
abordagem de sistemas dinâmicos complexos para caracterizar o software, mostrando
exemplos de sua aplicação. Em seguida, apresenta as justificativas para a escolha do mapa
logístico como ferramenta de análise da dinâmica da variação desta métrica.
O capítulo 5, Estudo de Caso, descreve o processo de seleção e obtenção dos dados
experimentais utilizados no estudo de caso a ser realizado. Descreve, também, o experimento
do estudo de caso que cria grupos de diagramas de classes classificados de acordo com o uso
intensivo que fazem de determinados tipos de relacionamento, o cálculo da distância entrópica
de cada um deles e a geração do mapa logístico de cada grupo.
O capítulo 6, Análise dos Resultados, analisa as implicações dos resultados da modelagem
da distância entrópica obtidos usando o mapa logístico. Realiza uma análise estatística sobre
os dados obtidos no estudo de caso para verificar a correlação entre os dados obtidos no
modelo e os dados experimentais, de forma a verificar a adequação do modelo. Discute como
a estabilidade dinâmica do mapa obtido para cada grupo de diagramas de classes, reflete o
impacto do tipo de relacionamento dominante em cada grupo de diagramas.
O capítulo 7, Conclusões, apresenta as conclusões baseadas no resultado da análise dos
dados experimentais. Discute as contribuições e os resultados esperados, apresentando suas
limitações e sugerindo novas pesquisas utilizando a abordagem deste trabalho.

.

6

2 SISTEMAS DI(ÂMICOS COMPLEXOS
Como este trabalho propõe o uso de um modelo dinâmico complexo para efetuar a análise de
estabilidade da evolução da complexidade do software, convém estabelecer primeiramente as
bases conceituais de categoria de sistema dinâmico complexo, particularmente no que se
refere a seu caráter não linear, e da importância do estudo de sua estabilidade. Também é
importante ressaltar tanto o papel da Teoria do Caos Determinístico quanto o da Teoria da
Informação como parte integrante do estudo de tal classe de sistema.
2.1 Histórico
Em sua definição mais sucinta, a Teoria dos Sistemas Dinâmicos trata daquilo que varia com
o tempo (MONTEIRO, L. H. A., 2006). Sua origem se confunde com a da mecânica clássica.
Aristóteles criou o modelo para a mecânica celeste que, apesar de apenas qualitativo,
perduraria por séculos. Galileu, devido a seu grande interesse pela teoria dos movimentos,
introduziu conceitos de Dinâmica, a teoria que trata das causas do movimento, a seus estudos.
Posteriormente Newton, concebendo o cálculo diferencial e integral para apoiar suas teorias
sobre o efeito das forças no movimento dos corpos, forneceu a base para a criação de modelos
matemáticos formais para descrever os sistemas dinâmicos observados. Segundo Monteiro
(2006), Newton mostrou como obter modelos matemáticos para descrever processos físicos
que são, em essência, conseqüência de um conjunto de leis.
A complexidade associada a sistemas dinâmicos começa a se mostrar a partir da constatação
de que o trabalho inicial de Newton levou à falsa esperança de que o comportamento de
qualquer sistema dinâmico, independente de sua complexidade, pudesse ser previsto por meio
de soluções analíticas das equações matemáticas que descrevem o movimento de seus corpos
constituintes, desde que identificados tais corpos e estudadas suas interações. Na verdade,
logo ficou comprovado que a abordagem newtoniana para solucionar as equações do
movimento revelou-se insolúvel analiticamente para apenas três corpos. Este problema
acabou sendo sobrepujado por meio do uso da técnica de expansão em série, a qual busca
encontrar uma solução na forma de uma soma infinita de termos, sendo que cada termo
resolve uma versão simplificada da equação diferencial original. Neste tipo de abordagem, um
aspecto fundamental é a estabilidade da solução, na qual a soma dos termos deve convergir
para um valor finito, de forma que tais equações possam descrever a própria estabilidade
observada nos movimentos do sistema de corpos, particularmente nos movimentos
observados no Sistema Solar, objeto de estudo de Newton. Laplace, sendo depois seguido por

7

Lagrange e Poisson, foi responsável pela primeira grande contribuição para o estudo desta
estabilidade, mostrando que uma série de potências da excentricidade das órbitas dos planetas
apresenta uma solução limitada, portanto estável, que explica a estabilidade da órbita elíptica
dos planetas em torno do Sol (MONTEIRO, L. H. A., 2006).
Este esforço de encontrar uma solução de estabilidade para a dinâmica do sistema solar levou
à primeira tentativa de se criar uma teoria mais geral sobre a estabilidade de sistemas
complexos no final do século XIX, por A. M. Lyapunov. Com seu trabalho, Lyapunov
desvinculou o problema da estabilidade dos estudos relativos ao sistema solar, tornando-se
parte da teoria de equações diferenciais (MONTEIRO, L. H. A., 2006).
No estudo da estabilidade de sistemas complexos destaca-se ainda Poincaré, ao perceber que
as propriedades qualitativas das soluções das equações diferenciais não-lineares que
descrevem um sistema complexo podem ser investigadas sem a necessidade de determinar
explicitamente tais soluções. Este tipo de análise qualitativa torna-se importante na medida
em que soluções exatas para sistemas complexos descritos por meio de equações diferenciais
não-lineares são extremamente difíceis e, muitas vezes, impossíveis de se obter. Por meio de
técnicas geométricas e topológicas, Poincaré foi o precursor da teoria qualitativa de sistemas
dinâmicos e, em seu estudo do problema dos três corpos, teve os primeiros vislumbres do
efeito das condições iniciais no resultado final do fenômeno estudado. Este conceito mais
tarde seria associado ao de caos determinístico, tratado em mais detalhe na seção seguinte
(MONTEIRO, L. H. A., 2006).
2.2 A Teoria do Caos Determinístico
Segundo Kaplan e Glass (1995), o caos é definido como sendo uma dinâmica aperiódica
limitada em um sistema determinístico com dependência sensível às condições iniciais.
Para melhor entendimento, a seguir são definidos e explicados os termos usados na definição.
Aperiódico significa que o mesmo estado nunca é repetido duas vezes. Na prática,
eventualmente se chega ao mesmo valor, mas isso se deve à precisão finita do computador
usado para implementar a solução das equações. Embora estas simulações por computador
sempre deixem dúvidas em relação a um dado comportamento ser ou não periódico, a
presença de ciclos muito longos de comportamento aperiódico torna-se uma evidência parcial
da presença de caos. (KAPLAN, D.; GLASS, L., 1995).
Limitada significa que em iterações sucessivas o resultado obtido fica em uma faixa finita,
não tendendo ao infinito (positivo ou negativo).
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Determinístico no sentido de que existe uma regra definida, sem termos randômicos,
governando a dinâmica do sistema.
Por fim, dependência sensível às condições iniciais, significa que dois pontos do resultado
que, inicialmente estejam próximos, afastam-se à medida que o tempo passa. Este é um
aspecto essencial do caos, significando que previsões somente podem ser feitas em curtos
intervalos de tempo, sendo previsões de longo termo impossíveis, uma vez que nunca se pode
ter certeza das condições iniciais em sistemas reais.
O primeiro a constatar que movimentos intrinsecamente caóticos podem ocorrer em sistemas
determinísticos foi Lorenz (LORENZ, 1963 apud FERRARA, N. F.; PRADO, C. P. C., 1994).
Estudando o problema da previsão meteorológica para tempos longos, constatou a
impossibilidade de tais previsões devido à sensibilidade das equações que modelam o sistema
meteorológico às condições iniciais.
Embora o conceito de caos em sistemas dinâmicos já fosse do conhecimento de Henri
Poincaré, no século XIX, o termo “caos” passou a ter reconhecimento na comunidade
científica em 1975, à partir do trabalho de T.-Y. Li e J. Yorke em sua análise do mapa
quadrático, um caso particular do mapa logístico (KAPLAN, D.; GLASS, L., 1995).
2.3 O Mapa Logístico
No contexto da Teoria do Caos Determinístico, um modelo amplamente estudado devido à
riqueza de comportamentos que exibe, apesar de sua simplicidade, é o do mapa logístico,
criado inicialmente por Verhulst no século XVII como um modelo populacional que foi,
posteriormente, redescoberto por R. M. May, em 1976. Desde então, tem sido amplamente
estudado em diversas áreas da ciência e da engenharia. O título do artigo de May sintetiza o
motivo deste interesse: “simple mathematical models with very complicated dynamics”
(MONTEIRO, L. H. A., 2006).
O mapa logístico é representado pela seguinte equação não-linear de diferenças finitas:
xt+1 = R (1 – xt) xt

(1)

Onde, xt+1 representa uma grandeza discreta que depende tanto de seu valor anterior xt como
do parâmetro R. O parâmetro R controla o comportamento dinâmico do mapa, sendo que para
0 < R < 4 e x0 pertencente ao intervalo [0,1], os valores de xn ficam limitados
assintoticamente ao intervalo [0,1]. Por controlar o comportamento dinâmico do mapa, o
parâmetro R é comumente referenciado como parâmetro de controle do mapa logístico.
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O comportamento assintótico de equações diferenciais determinísticas pode mudar à medida
que um ou mais de seus parâmetros de controle sofram mudanças. Pontos de bifurcação são
os valores destes parâmetros de controles quando o comportamento assintótico descrito pela
equação muda. Neste caso, pode-se falar em cenários como seqüências destes pontos de
bifurcação que surgem à medida que os parâmetros de controle são alterados. Um destes
cenários para o caos, chamado de cenário de Feigenbaum, é o mais conhecido e estudado,
apresentando o maior número de evidências experimentais. O mapa logístico pertence à
classe dos mapas que pode ser representados por este cenário (FERRARA, N. F.; PRADO, C.
P. C., 1994).
Examinando este cenário usando mapa logístico, Kaplan e Glass (1995) mostram que a
seqüência de bifurcações dobra à medida que o parâmetro de controle R muda ligeiramente, o
que é chamado de bifurcação de duplicação de período. Com o crescimento do valor do
parâmetro de controle R, o comportamento do mapa passa de estável, para periódico e, à
medida que as duplicações de período vão ocorrendo, finalmente para um comportamento
caótico. Esta última transição é chamada de rota de duplicação de período para o caos. A
figura 1 mostra um diagrama de bifurcação que descreve este comportamento, apresentando
as transições de comportamento do mapa.
Convém explanar com mais detalhes como o diagrama da figura 1 é obtido. Em primeiro
lugar, escolhe-se um valor para o parâmetro de controle R (por exemplo, R = 3,0) e realiza-se
a iteração do mapa logístico (equação 1) um número de vezes suficiente para eliminar os
termos transientes. Em seguida, desprezando-se os pontos transientes iniciais, desenham-se no
gráfico os valores obtidos de xn para o dado parâmetro de controle R. Este ciclo se repete
variando-se o valor do parâmetro de controle R usado (por exemplo, R = 3,1; R = 3,2; etc.).
Portanto, cada linha vertical do diagrama de bifurcação representa o resultado da iteração
aplicada a um único mapa logístico, mapa este definido pelo valor de seu parâmetro de
controle R.
Para ilustrar de forma mais clara a geração do diagrama da figura 1, particularmente o
aparecimento da rota de duplicação para o caos, são gerados mapas logísticos para valores
particulares de R. O mapa da figura 2 possui parâmetro de controle R = 2,9 sendo que,
desprezados os termos transientes, apresenta um estado de equilíbrio, com xn tendendo a um
único valor.
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Figura 1-Diagrama de bifurcação mostrando sua associação com alguns valores do parâmetro R.
Adaptado de Dettmer (1993)

Figura 2-Mapa logístico para R = 2,9 (estável).

O mapa mostrado na figura 3 possui parâmetro de controle R = 3,3 e apresenta um ciclo
estável de período 2 em seu estado de equilíbrio.
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Figura 3-Mapa logístico para R = 3,3 (cíclico de período 2).

O mapa mostrado na figura 4, gerado para o parâmetro de controle R = 3,5, apresenta um
ciclo estável de período 4.

Figura 4-Mapa logístico para R = 3,5 (cíclico de período 4)

Por fim, o mapa representado na figura 5, para o parâmetro R = 3,7, ilustra o aparecimento do
comportamento caótico.

Figura 5-Mapa logístico paraR = 3,7 (caótico).

Na figura 1 estes mapas que ilustram a rota de duplicação para o caos encontram-se
destacados.
O que torna o mapa uma ferramenta interessante para a análise qualitativa do comportamento
de um sistema dinâmico são as transições de comportamento mostradas na figura 1. Em
particular, a transição que apresenta R = 3.7 é chamada de rota de duplicação de período
para o caos.
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2.4 A Teoria da Informação
Outro conceito freqüentemente ligado ao estudo de sistemas complexos é o da Teoria da
Informação, tomando sua forma teórica definitiva a partir de uma monografia publicada por
Shannon em 1948, intitulada The Mathematical Theory of Communication (MONTEIRO, L.
H. A., 2006). Em seu trabalho como analista de criptografia durante a Segunda Guerra
Mundial, Shannon percebeu ser a comunicação um

processo fundamentalmente

probabilístico. Tecnicamente, uma mensagem é informativa se ela diz algo que era antes
desconhecido ou pouco esperado, implicando que mais informação é transmitida por
mensagens menos prováveis. Isto evidencia a base probabilística da abordagem da teoria da
informação, na qual é medida a freqüência relativa com que cada mensagem é emitida pela
fonte. Suponha-se que um evento ocorra e seja transmitida uma mensagem relatando sua
ocorrência. A quantidade de informação h contida nesta mensagem é definida como o
logaritmo do inverso da probabilidade p de ocorrência de uma entre um conjunto de
mensagens possíveis geradas pelo evento:
h = log (1 / p) = - log p

(2)

Exemplificando, caso um dado evento gere uma mensagem constituída de um sinal binário,
têm-se a probabilidade p = 0,5, ou seja, 50% de probabilidade para cada sinal possível (0 ou
1).
A equação (2) mostra que a quantidade de informação aumenta quando a probabilidade de
uma mensagem tende a zero. Considerando N mensagens alternativas, cada uma com
probabilidade de ocorrência pj, sendo Σj pj = 1, e quantidade de informação hj, a quantidade
média de informação H obtida por mensagem recebida é dada pela média ponderada dos hj:
H = - Σj pj hj = - Σj pj log pj

(3)

Shannon (1948) chamou H de entropia informacional. A entropia máxima surge com a
máxima incerteza em relação à ocorrência da mensagem, ou seja, seu conteúdo de informação
é alto. Por outro lado, a entropia é zero se a mensagem sempre ocorre, ou seja, não carrega
nenhuma informação desconhecida. Esta fórmula é idêntica à fórmula de entropia
termodinâmica escrita segundo certas formulações da mecânica estatística, concebida por L.
Boltzmann, daí a origem do nome dado à fórmula.
A escolha de h como uma função logarítmica é reforçada pela propriedade da aditividade dos
logaritmos, pois log (p1 p2) = log (p1) + log (p2). Da mesma forma, espera-se que o conteúdo
de informação total associado a duas mensagens independentes, com probabilidade de
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ocorrência p1 e p2, respectivamente, seja dado pela soma dos conteúdos de informação
individuais das mensagens, ou seja, h(p1 p2) = h(p1) + h(p2) (MONTEIRO, L. H. A., 2006).
Shannon também argumenta que a escolha da base do logaritmo define a escolha da unidade
de medida da informação. Se a base 2 é usada, a unidade resultante pode ser chamada de
binary digits ou bits, uma palavra sugerida por J. W. Tukey. Como se sabe, um dispositivo
com duas posições estáveis como um circuito flip-flop, por exemplo, pode armazenar um bit
de informação.
Cabe ressaltar que, apesar da existência de diferentes tipos de entropias definidas para medir
informação, a entropia informacional de Shannon tem sido a mais usada dentre todas estas
medidas. O motivo da popularidade do uso da entropia de Shannon vem do fato de sua
formulação satisfazer muitas das propriedades desejáveis no que se refere à Teoria da
Informação, conforme exposto a seguir (ADB-EL-HAFIZ, 2001).
A propriedade da não negatividade, por exemplo, garante que a informação sobre um evento
não torna ninguém mais ignorante do que antes da ocorrência do evento, sendo representada
formalmente por:
Hn(P) ≥ 0,
onde Hn(P) é a entropia informacional (equação 3).
A propriedade da simetria indica que a quantidade de informação é invariante perante a troca
da ordem dos eventos, podendo ser representada formalmente como:
Hn(P) = Hn(pk(1), pk(2), …, pk(n)),
onde k é uma permutação arbitrária em {1, 2, ..., n}.
A propriedade da normalidade estabelece que, neste caso específico de considerar-se a base
binária, o resultado de duas saídas com probabilidade de 0,5 resulta em uma unidade de
informação:
H2(0.5, 0.5) = 1
A propriedade da expansibilidade, que estabelece que saídas adicionais com probabilidade
zero não afetam a incerteza da saída do experimento:
Hn(P) = Hn+1(p1, p2, …, pn, 0)
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A propriedade da decisividade, onde não há incerteza em um experimento com duas saídas,
uma delas tendo probabilidade 1, a outra com probabilidade 0. Não havendo incerteza, a
entropia informacional é sempre 0:
H2(1, 0) = 0
A propriedade da aditividade, onde a informação total esperada de dois experimentos
independentes é a soma da informação esperada de cada experimento individual:
Hnm(P*Q) = Hn(P) + Hm(Q)
A propriedade da subaditividade, onde a informação total esperada de dois experimentos não
é maior do que soma da informação esperada de cada experimento individual:
Hnm(P*Q) ≤ Hn(P) + Hm(Q)
Por fim, a propriedade da maximalidade, que estabelece que a entropia seja maior quando
todas s saídas possíveis apresentam a mesma probabilidade:
Hn(P) ≤ Hn (1/n, 1/n, 1/n, ..., 1/n)
Apesar da Teoria da Informação aplicar-se na caracterização de sistemas probabilísticos,
Monteiro (2006) argumenta que sua medida de entropia tem sido usada para caracterizar
também sistemas dinâmicos determinísticos, sugerindo assim uma associação entre a Teoria
do Caos Determinístico e a Teoria da Informação, dois conceitos associados a sistemas
dinâmicos complexos.
Reforçando esta possibilidade de associação entre estas duas teorias, Titchener e Ebeling
(2001) também sugerem a aplicação do mapa logístico como ferramenta de calibração de uma
fonte de informação considerada sob a abordagem probabilística de Shannon. Esta relação
entre entropia informacional e conceitos da Teoria do Caos que aparece na literatura mostra a
estreita relação entre estes conceitos que emergem da teoria de sistemas dinâmicos
complexos.
Finalmente, o papel da entropia como medida da quantidade de informação contida em
mensagens faz com que tal conceito apareça no desenvolvimento de diversas medidas para a
complexidade de um software, ligando esta complexidade ao seu conteúdo informacional. Os
conceitos da Teoria da Informação apresentados neste capítulo servem de base para o
entendimento da medida de complexidade escolhida para ser modelada neste trabalho,
chamada de distância entrópica, discutida no capitulo 3. Da discussão sobre os conceitos da
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Teoria do Caos Determinístico, particularmente sobre o mapa logístico, saem as bases para a
definição do modelo apresentado no capítulo 4.
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3 MÉTRICAS DE COMPLEXIDADE BASEADAS EM DIAGRAMAS DE CLASSES
3.1 Visão Geral da Complexidade de Software
Desde que o processo de desenvolvimento de um software passou a ser considerado como
uma disciplina de engenharia tornou-se fundamental a busca por atributos que pudessem ser
quantificados, de forma a possibilitar um melhor entendimento de como o software evolui.
De fato, um dos objetivos das medidas de software é o de tornar o desenvolvimento de
software uma disciplina de engenharia. Uma dos atributos mais amplamente estudados e para
o qual existe, há muito tempo, um esforço muito grande de pesquisa é a complexidade.
Uma constatação inicial importante quando se lida com a complexidade é a de que se trata de
uma grandeza subjetiva e que considerar a complexidade como sendo uma grandeza única
mascara toda a gama de dimensões de complexidade que pode ser associada a um software.
Como colocado por Felton (1996) em seu trabalho, baseado na teoria das medições, a
consideração de que visões fundamentalmente diferentes de complexidade possam ser
caracterizadas por um único número vai contra conceitos fundamentais da teoria da medição.
Ele questiona, por exemplo, como uma única medida pode ser representativa de atributos tão
diversos associados à complexidade tais como manutenibilidade, confiabilidade, facilidade de
compreensão, correção, facilidade de teste e de implementação. Desta forma, a busca por uma
medida genérica de complexidade de software torna-se um esforço fadado ao fracasso. Como
conseqüência, as abordagens mais promissoras são aquelas que apontam para a identificação
de atributos específicos de complexidade, de forma a medi-los separadamente.
Nesta linha, Cardoso, Crespo e Kokol (2000) argumentam que para avaliar a complexidade de
uma dada solução são necessárias medidas relacionadas à complexidade algorítmica da
solução, sendo que existem dois tipos de métricas neste caso: uma sendo a complexidade
baseada na eficiência do algoritmo e outra a complexidade baseada na estrutura do
algoritmo.
As medidas baseadas na eficiência do algoritmo podem ser usadas para avaliar o esforço
necessário para implementar a solução, sendo esta eficiência medida em termos do número de
operações primitivas necessário para gerar uma dada saída. Por exemplo, usando a notação
“Big O”, um algoritmo é dito de complexidade constante quando sua eficiência é dada por
O(1), enquanto sua complexidade é considerada logarítmica quando sua eficiência é dada por
O(log n). A complexidade logarítmica implicaria em um maior esforço de manutenção do
código se comparada à complexidade constante.
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Quanto às medidas baseadas na estrutura do algoritmo, estas podem ainda ser divididas em
três tipos (WHITTY, 1990 apud CARDOSO, A.I.; CRESPO, R.G.; KOKOL, P., 2000): a
medida do fluxo de controle, que visa à seqüência na qual as instruções são realizadas e da
qual a Complexidade Ciclomática de McCabe (MCCABE, 1993 apud CARDOSO, A.I.;
CRESPO, R.G.; KOKOL, P., 2000) é um exemplo clássico e bem conhecido; a medida da
estrutura dos dados, que avalia a estrutura dos dados em si; e, por fim, a medida do fluxo de
dados, que segue o fluxo dos dados sendo manipulados pelo programa e onde se usam
métricas para medir tanto a troca de informações entre módulos como dentro dos mesmos.
Focando nas medidas do fluxo de dados, tem-se para a medida da troca de informação entre
módulos, por exemplo, o uso de um grafo de chamada representando a hierarquia modular e
mostrando a troca de informações entre os módulos (Figura 6).

Figura 6-Exemplo de programa e grafo de chamada associado (GROVE, D. et al., 1997).

Outros tipos de diagramas também são usados para métricas deste tipo, como o caso da
modularidade global, na qual o tamanho médio do módulo é calculado, a impureza de
árvore, que mede o quão distante a estrutura hierárquica dos módulos se encontra da
configuração de árvore e, ainda, métricas de coesão e acoplamento (Figura 7).
Estas últimas métricas têm estreita relação com o paradigma orientado a objeto e mostram
como as métricas estruturais de fluxo de dados se mostram adequadas ao uso no paradigma
orientado a objeto por focarem na troca de mensagens entre módulos do software.
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Figura 7-Métricas de complexidade baseadas na estrutura do algoritmo (CARDOSO, A.I.; CRESPO,
R.G.; KOKOL, P., 2000).

3.2 Dificuldades Associadas às Métricas de Complexidade de Software
Segundo Cardoso, Crespo e Kokol (2000), as métricas citadas acima não se mostram bem
sucedidas para descrever a complexidade de um software devido a uma série de razões. A
primeira é que tais métricas são dependentes de linguagem e forma. Métricas diferentes
devem ser usadas para medir artefatos em linguagens diferentes. Além disso, o software pode
ser representado de diferentes formas: requisitos, especificações, documentação, interfaces,
representações gráficas, em texto, simbólicas. Como conseqüência, não se pode medir
complexidade de uma forma holística, comparar vários produtos de software e nem rastrear a
complexidade através dos passos de projeto. Outra razão é o fato do resultado da medição de
complexidade ser um número geralmente sem significado físico e nem unidade, além de não
possuir valores críticos que indiquem se este número é grande ou pequeno.
Estes argumentos sugerem a necessidade da obtenção de métricas diferentes que possam levar
à melhoria do processo de software. Particularmente interessante tem sido o surgimento de
abordagens que procuram uma base física para a medida de complexidade, considerando o
software como um sistema dinâmico complexo e usando conceitos da Teoria da Informação
para medir a complexidade do fluxo de informações tratadas por um sistema de software.
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3.3 Métricas Baseadas no Diagrama de Classes UML
Dentro do paradigma de orientação a objeto, o diagrama de classes pode ser considerado seu
artefato chave, fornecendo uma sólida fundação para o projeto e a implementação do software
(GENERO, M.; PIATTINI, M.; CALERO, C., 2005). Por isso, pesquisas relacionadas a
métricas orientadas a objeto têm convergido para a aplicação neste particular diagrama. Esta
seção apresenta uma visão geral de algumas métricas típicas baseadas nos diagramas de classe
UML, introduzindo a métrica definida por Zhou e Xu (2005) que aborda a complexidade sob
o ponto de vista da Teoria da Informação e é discutida em mais detalhe na seção seguinte.
Uma destas métricas foi definida por Marchesi (MARCHESI, M. 1998 apud YI, T.; WU, F.;
GAN, C., 2004) e propõe uma série de indicadores para medir a complexidade de um
diagrama de classes. A tabela 1 abaixo mostra tais indicadores:
Tabela 1-Indicadores de Complexidade de Marchesi (MARCHESI, M., 1998 apud YI, T.; WU, F.; GA(,
C., 2004)

AO1 Número total de classes
AO2 Número total de hierarquias de herança
AO3 Média ponderada das responsabilidades das classes
AO4 Desvio padrão das responsabilidades das classes
AO5 Média do número de dependências diretas entre as classes
AO6 Desvio padrão do número de dependências diretas
AO7 Percentual de responsabilidades herdadas em relação ao seu número total

Os indicadores AO1 e AO2 são obtidos pela contagem direta do número de classes e de
hierarquias, respectivamente, presentes no diagrama de classes. Os indicadores AO3 e AO4
correspondem à média e ao desvio padrão, respectivamente, da responsabilidade entre as
classes, ou seja, o número de outras classes cujo serviço uma dada classe usa. Os indicadores
AO5 e AO6 correspondem à média e desvio padrão, respectivamente, da contagem do
número de dependências diretas entre as classes do diagrama. Por fim, AO7 representa a
razão entre a soma do número total de responsabilidades herdadas e a soma do número total
de responsabilidades para todas as classes do diagrama.
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Os indicadores de Marchesi tratam os relacionamentos de herança e de dependência, mas não
lidam com outros tipos de relacionamentos tais como associações, agregações e composições.
Para suprir esta limitação, Genero e Piattini (2002) propõem outro grupo de indicadores para
medir a complexidade de um diagrama de classes (Tabela 2).
Tabela 2-Indicadores de complexidade de Genero (YI, T.; WU, F., 2004)
NC

Número total de classes

NA

Número total de atributos

NM

Número total de métodos

NAssoc

Número total de associações

NAgg

Número total de agregações

NDep

Número total de dependências

NGen

Número total de generalizações

NGenH

Número total de hierarquias de generalização

NAggH

Número total de hierarquias de agregação

NAssocVC

Percentual de NAssoc em relação a NC

NAggVC

Percentual de NAgg em relação a NC

NDepVC

Percentual de Ndep em relação a NC

NGenVC

Percentual de NGen em relação a NC

MaxDIT

Valor do caminho mais longo entre uma classe e a raiz da hierarquia de generalização

MaxHAgg

Valor do caminho mais longo entre uma classe e as folhas da hierarquia de agregação

Os nove primeiros indicadores (NC, NA, NM, Nassoc, Nagg, Ndep, Ngen, NgenH e NaggH)
são obtidos pela contagem direta dos componentes respectivos no diagrama de classes. Os
indicadores NassocVC, NaggVC, NdepVC e NgenVC são obtidos pela razão entre seus
números absolutos e o número de classes do diagrama. Os dois últimos, MaxDIT e
MaxHAdd, representam a maior profundidade de hierarquia e a maior profundidade de uma
agregação, respectivamente, encontradas no diagrama de classes.
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Outra métrica proposta é a de Yn (YN, 2003 apud YI, T.; WU, F.; GAN, C., 2004) que usa
indicadores para analisar a complexidade da arquitetura e ajudar o desenvolvedor a medir a
complexidade em um estagio inicial do desenvolvimento (Tabela 3).
Tabela 3-Indicadores de complexidade de Yn (Y(, 2003 apud YI, T.; WU, F.; GA(, C., 2004)

TNC

Número total de classes

TNIR

Número total de heranças

TNUR

Número total de relações do tipo “uses”

TNA

Número total de associações

TNR

Número total de regras

TNO

Número total de operações

TNP

Número total de parâmetros

TNCA

Número total de atributos

Os indicadores acima são obtidos por meio da contagem direta do tipo de componente do
diagrama UML considerado.
Finalmente, tem-se a abordagem definida por Zhou e Xu (2005) que, diferentemente das
métricas já mencionadas, utiliza um único indicador, chamado de métrica de complexidade
estrutural baseada na distância entrópica, para medir a complexidade de um diagrama de
classes.
Cabe ressaltar, antes de partir para uma descrição mais detalhada da métrica de Zhou, que
uma proposta de Kang et al. (2004) refinam a métrica de Zhou considerando que o mesmo
tipo de relacionamento entre classes pode apresentar complexidades diferentes, dependendo
da complexidade das classes envolvidas e da multiplicidade do relacionamento. No entanto,
este refinamento não é considerado neste trabalho.
3.4 A Distância Entrópica como Medida de Complexidade
O papel da Teoria da Informação associada à medida de complexidade fica claro quando se
observa que a entropia associada à informação aparece como conceito importante no
desenvolvimento de diversas medidas para a complexidade de um software, ligando esta
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complexidade ao seu conteúdo informacional. São, por exemplo, aplicados na medida de
complexidade para linguagem assembly, para programas procedurais, para programação
orientada a objeto e para programação concorrente (ABD-EL-HAFIZ, 2001).
Desta forma, não é de se admirar o uso da entropia de Shannon e algumas de suas
formulações derivadas em diversos trabalhos de pesquisa. No entanto, apesar de existir muita
literatura associando estas entropias ao código fonte ou ao código objeto do software, existe
muito pouca associando-as ao paradigma de orientação a objeto. Um destes trabalhos é o de
Zhou e Xu (2005), que propõem uma métrica para quantificar a complexidade estrutural de
um diagrama de classes baseado no conceito de distância entrópica, grandeza obtida a partir
das equações da Teoria da Informação. Segundo Cleary e Trigg (1995), a utilização da
entropia como medida de distância entre duas instâncias de determinada variável estudada
pode ser definida de forma intuitiva como sendo a complexidade de transformar uma
instância na outra.
Para Zhou, estas instâncias, chamadas de X e Y, são representativas, respectivamente, das
ocorrências de relacionamentos de saídas e de entradas entre uma dada classe e as demais
associadas a ela.
É importante ressaltar que esta métrica de complexidade tem uma base de sustentação sólida.
Briand, Morasca e Basili (1996) apresentam um trabalho em que busca definir uma base
matemática genérica e rigorosa para medida de software. Seu trabalho tem o aspecto
interessante de questionar o processo que alguns autores usam para validar sua proposta de
métrica. Para eles, muitas destas métricas não sobrevivem à fase de sua proposta, por não ser
construídas baseadas em um processo claramente definido para estabelecer as medidas de
software. Ressaltam que, surpreendentemente, quando uma nova métrica de complexidade de
software é proposta e não atende ao conjunto de propriedades para os quais foi definida,
muitos autores não aceitam a conclusão de que sua medida falha ao representar a
complexidade do software. Sua posição é a de que este fato ocorre devido aos diversos
conceitos diferentes que são cobertos pela mesma palavra: complexidade.
Eles definem com rigor matemático os conceitos de sistema e módulo, utilizando notação de
grafos. A seguir, definem, entre outros, o conceito de complexidade. Definindo propriedades
matemáticas formais para estes conceitos, permite limitar a busca por métricas, tornando o
processo de definição da métrica mais rigoroso. Em sua definição de complexidade, eles
consideram, por exemplo, a propriedade de ela poder ser nula (onde não há nenhum
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relacionamento entre os elementos de um sistema). Esta última propriedade pode levantar a
questão de que não está se levando em conta a complexidade intrínseca de um elemento
isolado, mas eles argumentam que “a complexidade é uma propriedade do sistema que
depende do relacionamento entre seus elementos, e não da propriedade de qualquer elemento
isolado”.
Esta última afirmação suscita discussões devido a seu caráter dogmático, uma vez que não se
podem desprezar os efeitos da estruturação interna de uma classe sobre a complexidade geral
de um diagrama. No entanto, vem ao encontro da proposta da métrica da distância entrópica
de Zhou e Xu (2005), que considera que a medida dos relacionamentos entre as classes de um
diagrama de classes se constitui em uma medida suficiente de complexidade.
Outra das definições de Briand, Morasca e Basili (1996) importante para este trabalho é a de
acoplamento. Intuitivamente, consiste na captura da quantidade de relacionamentos entre os
elementos pertencentes aos diferentes módulos de um sistema. Para um dado módulo m
podem ser definidos dois tipos de acoplamento: acoplamento de entrada (inbound) e
acoplamento de saída (outbound). O primeiro captura a quantidade de relacionamentos que
partem de elementos externos ao módulo m para elementos internos a m; o último, a
quantidade de relacionamentos que partem de elementos internos ao módulo m em direção a
módulos externos a m.
A abordagem de Zhou e Xu (2005) também se utiliza da notação de grafos direcionados e de
acoplamento, de forma semelhante àquela proposta por Briand, Morasca e Basili (1996), para
abordar a complexidade estrutural de um diagrama de classes do ponto de vista da teoria da
informação. Zhou e Xu (2005)

propõem um modelo para quantificar a complexidade

estrutural de um diagrama de classes chamado de WCDG ou Weighted Class Dependence
Graph, onde são representadas as classes, interfaces e as relações entre elas para um
determinado diagrama de classes.
Eles consideram que as relações primárias são de dependência (t1), associação (t2), associação
qualificada (t3), classe associativa (t4), agregação (t5), composição (t6), generalização com
superclasse concreta (t7), generalização com superclasse abstrata (t8), generalização via
ligação (t9) e realização (t10). O grau de dependência de ti, com 1 ≤ ti ≤ 10 é representado
por d(ti ). Baseado em uma análise do grau de dependência das diversas relações definida
segundo seus critérios, Zhou e Xu (2005) estabelecem que as relações devam seguir a
seguinte restrição:
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d(t1 ) < d(t5 ) < d(t6 ) < d(t7 ) < d(t8 ) < d(t9 ) < d(t10 )

(4)

d(t1 ) ≤ d(t2 ) ≤ d(t3 ) ≤ d(t4 ) ≤ d(t6 )

(5)

Esta é uma possível limitação da abordagem, uma vez o grau de dependência parte de um
critério subjetivo de hierarquização, embora baseado em argumentos de senso comum. Este
grau de dependência é formalizado matematicamente e, a partir dele, é gerado o grafo
ponderado (WCDG) para representar o relacionamento entre as classes e interfaces.
São definidas, então, duas variáveis randômicas X e Y para representar, respectivamente, as
ocorrências das entradas e saídas de um nó do grafo, nó este representado por classes e
interfaces no diagrama de classes. Partindo desta consideração, eles definem a complexidade
estrutural de um diagrama de classes como sendo igual à distância entrópica do WCDG
correspondente.
Para chegar ao valor desta distância entrópica, as duas variáveis randômicas X e Y, que
representam, respectivamente, as ocorrências de saídas e de entradas em cada nó do grafo
WCDG, podem assumir os respectivos conjuntos de valores:
Ax = { xi | 1 ≤ i ≤ m } e Ay = { yi | 1 ≤ j ≤ m },

(6)

com as respectivas probabilidades p(xi) e p(yj) dadas por:

(7)

(8)
onde m e n são números inteiros positivos, MD representa a matriz de pesos do grafo e (D
representa uma dada classe ou interface do diagrama de classes que é representado por um nó
no grafo.
Segundo a Teoria da Informação, caso a probabilidade conjunta de xi e yj seja p(xi ,yj), a
entropia conjunta H(X,Y) de X e Y, a qual mede quanta entropia está contida em um sistema
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representado por duas variáveis randômicas cujas distribuições de probabilidade são
relacionadas, é definida como (SHANNON, C. E., 1948):

(9)
Também é necessário o uso da formulação da entropia condicional H(X|Y) de X em relação a
um dado Y e definida por Shannon (1948):

(10)
Ressalta-se que ao usar a base 2 no logaritmo, a unidade resultante pode ser chamada de
binary digits ou bits. Esta entropia condicional á usada para a obtenção da informação mútua
I(X;Y), como medida da mútua dependência entre estas duas variáveis, sendo definida como
(SHANNON, C. E., 1948):
I(X;Y) = H(X) – H(X|Y) = H(Y) – H(Y|X)

(11)

onde H(X) e H(Y) são as entropias associadas a X e Y, respectivamente. Baseado nessas
definições, Zhou e Xu (2005) definem a distância entrópica EDC (X,Y) entre X e Y como
sendo a diferença entre sua entropia conjunta e sua informação mútua:
EDC (X, Y) = H (X,Y) – I (X;Y)

(12)

Um estudo de caso realizado por Zhou e Xu (2005) ilustra de forma clara a obtenção da
distância entrópica para um dado diagrama de classes. Partindo de um diagrama de classes
para um sistema simples de ATM com dez classes (figura 8) é gerado o grafo ponderado para
representá-lo (figura 9).
Os pesos do grafo ponderado são baseados na análise do grau de dependência das diversas
relações definida segundo os critérios de Zhou e Xu (2005) e mostrados na tabela 4.
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Figura 8-Exemplo de diagrama de classes para ATM (ZHOU, Y.; XU, B., 2005).

Figura 9-grafo WCDG para o Diagrama de Classes de ATM. Adaptado de: Zhou e Xu (2005).
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Tabela 4-Tipos de relacionamentos e seus pesos. (ZHOU, Y.; XU, B., 2005)

Tipo de relacionamento

Peso atribuído

Dependência (t1)
Associação (t2)
Associação qualificada (t3)
Classe associativa (t4)
Agregação (t5)
Composição (t6)
Generalização com superclasse concreta (t7)
Generalização com superclasse abstrata (t8)
Generalização via ligação (t9)
Realização (t10)

1
2
2
2
3
4
5
6
7
8

Note-se que no estudo de caso deste exemplo nem todos os tipos de relacionamentos da tabela
4 são usados.
Aplicando estes pesos ao grafo, obtêm-se a matriz de pesos MD (tabela 5).
Tabela 5-matriz de pesos MD. Adaptado de: Zhou e Xu (2005).

Nesta matriz, as linhas representam as classes ou interfaces de origem do relacionamento,
enquanto as colunas representam as classes ou interfaces de destino.
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Considerando-se as formulações que representam a probabilidade de ocorrência de uma saída
em um nó (equação 7), a probabilidade de ocorrência de uma entrada em um nó (equação 8) e
a probabilidade conjunta p(xi, yj), que aparece na equação 9, obtém-se a matriz da tabela 6:
Tabela 6-p(xi), p(yj) e p(xi, yj). Adaptado de: Zhou e Xu (2005).

Portanto, usando-se a equação da entropia conjunta (equação 9), obtém-se:
H(X,Y) = 3,1503 bits.
A unidade em bits é decorrente do uso da base 2 no logaritmo usado nas formulações,
conforme já explicado anteriormente nesta seção.
Da mesma forma, a matriz que representa a distribuição de probabilidade condicional é
mostrada na tabela 7:
Tabela 7-p(xi | yi). Adaptado de: Zhou e Xu (2005).

Usando a equação da entropia condicional (equação 10), obtém-se:
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H(X|Y) = 1,3771 bits
Desta forma, temos que a informação mútua (equação 11) é dada por:
I(X;Y) = H(X) – H(X|Y) = 1,2995 bits
Finalmente, têm-se a distância entrópica (equação 12) dada por;
EDC = H(X,Y) – I(X;Y) = 1,8508 bits
Yi e Wu (2004) realizaram uma análise empírica desta abordagem baseada em um estudo
realizado por Genero et al. (2001), chegando à conclusão de que tal abordagem, apesar de
possuir limitações, tem boa correlação com fatores ligados à intuição humana de
complexidade, tais como inteligibilidade, facilidade de análise e facilidade de modificação.
Cabe ressaltar uma limitação neste cenário atual de métricas orientadas a objeto, o qual é
muito parecido com aquele do surgimento do paradigma de orientação a objeto, quando
muitos modelos de representação competiam para se tornar padrão antes da homologação do
UML. As diversas propostas de métricas às vezes se sobrepõem e muitas das abordagens
ainda carecem de validação experimental mais consistente. Desta forma, deve-se levar em
conta tal limitação na análise que este trabalho propõe.
No próximo capítulo é mostrado como este trabalho usa o mapa logístico para modelar a
dependência da distância entrópica com o número de classes de um diagrama.
3.5 A Relação Entre Complexidade e Estabilidade da Evolução do Software
É importante ressaltar que o conceito de estabilidade considerado neste trabalho se aplica ao
controle da evolução do software em seu ciclo de vida, no sentido de que uma evolução
estável seria aquela onde se tem o controle do processo de manutenção de forma a manter o
esforço de entendimento e manutenção dentro de níveis adequados. Um processo de evolução
instável, por outro lado, levaria a um aumento exponencial do esforço de entendimento e
manutenção do software.
A complexidade desempenha importante papel no que tange à evolução do software e, por
isso, aparece como tópico de pesquisa em diversos trabalhos. A principal razão para este
interesse aponta para a possibilidade de usar uma métrica de complexidade como meio para se
chegar a um maior entendimento da evolução do software. Xing e Stroulia (2004), por
exemplo, argumentam que para um sistema de software ter uma longa vida de sucesso esperase que, em determinados períodos de seu ciclo de vida, ocorram manutenções pró-ativas em
sua estrutura, de forma a reduzir sua complexidade. De fato, uma das leis de evolução do
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software de Lehman (1996) estabelece que “à medida que um sistema evolui sua
complexidade cresce, a menos que trabalho seja realizado para mantê-la ou reduzi-la”.
Ressaltando ainda a conexão entre complexidade e evolução do software, Kitchenham
(KITCHENHAM, 1996 apud ROSEMBERG, L.; HAMMER, T.; SHAW, J., 1998) argumenta
ser geralmente aceito que a complexidade de um módulo esteja diretamente relacionada à
dificuldade de seu entendimento, sendo que tal módulo apresenta maior probabilidade de
apresentar defeitos do que um módulo mais simples e, como conseqüência, tendo um impacto
direto na qualidade geral e, mais especificamente, na facilidade de manutenção do software.
Portanto, pode-se considerar que este esforço para manter ou diminuir a complexidade de um
software à medida que avança em seu ciclo de vida seja uma tentativa de manter sua
estabilidade estrutural. Ou seja, um software que evolui sem que este esforço seja
implementado de forma adequada pode levar a uma situação de instabilidade na qual
manutenções tendem a exigir esforço cada vez maior, podendo tornar-se eventualmente
proibitivas. Por outro lado, o conhecimento sobre como esta evolução se processa pode levar
a um esforço direcionado e efetivo para manter a estabilidade estrutural do software por meio
de um controle e diminuição de sua complexidade. Este resultado pode ajudar a direcionar a
escolha da arquitetura de relacionamentos de forma a chegar a uma arquitetura mais estável
do ponto de vista da evolução de sua complexidade.
De forma a auxiliar no melhor entendimento do comportamento desta estabilidade estrutural à
medida que o software evolui, este trabalho apresenta no capítulo seguinte sua proposta de
modelar a complexidade estrutural de um diagrama de classes descrita por sua distância
entrópica por meio de um modelo não linear baseado na Teoria do Caos Determinístico.
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4 O MODELO PROPOSTO
Obtida a métrica cujo comportamento se deseja modelar, a distância entrópica, parte-se para a
escolha do modelo adequado para descrever tal comportamento. O modelo escolhido usa
conceitos da Teoria do Caos Determinístico. Trata-se de um modelo baseado no mapa
logístico. Em primeiro lugar, é necessário justificar a classificação de um sistema de software
como sendo parte da família dos sistemas complexos, de forma a ter seu comportamento
descrito pelo mapa logístico. Para isso, são apresentados a seguir trabalhos que aplicam ao
software conceitos tanto da Teoria da Informação quanto da Teoria do Caos Determinístico e
que inspiraram a abordagem deste trabalho de unir conceitos destas duas teorias.
4.1

O Software Como um Sistema Dinâmico Complexo

Considerar tanto o produto quanto o processo de software como sendo sistemas dinâmicos
complexos tem inspirado pesquisadores a adotar abordagens diferentes das tradicionalmente
aceitas para entender o processo de evolução do software.

Para isso é preciso que,

primeiramente, se verifiquem os argumentos que apóiam esta suposição.
Cardoso e Crespo (1998) definem sistema complexo como sendo um sistema determinístico
com um comportamento evolucionário imprevisível devido a sua natureza não-linear. Esta
natureza não-linear implica em que pequenos distúrbios em suas condições iniciais levam a
grandes modificações em seu comportamento dinâmico e é explicada pelo modo como a
interação entre suas partes levam a uma diversidade de caminhos evolucionários nas quais as
características emergentes do sistema como um todo diferem das características emergentes
de cada uma de suas partes.
Tais sistemas são hierarquias compostas por diferentes níveis, cada um tendo seus próprios
princípios, leis e estruturas. De fato, os programas de computadores consistem de um grande
número de sub-rotinas, módulos e funções, em diferentes níveis hierárquicos, nas quais as
características emergentes destas entidades são muito diferentes das características
emergentes do programa como um todo. Segundo este ponto de vista, um processo de
software parece também compartilhar destas características, podendo cada nível desta
estrutura hierárquica ser representado pelos diversos níveis de abstração de sua descrição,
desde a modelagem de seus requisitos, passando pelos modelos de projeto, seu código-fonte e
chegando a seu modelo de implementação.
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De fato, Cardoso, Crespo e Kokol (2000) sugerem que o processo de software seja constituído
por um conjunto de procedimentos complexos, dinâmicos, não-lineares e adaptativos, da
mesma

forma

daqueles

que

regem

as

ciências

econômicas

e

administrativas.

Consequentemente, surge a necessidade de se obter um conhecimento fundamental tanto do
produto quanto do processo de software usando outras metodologias baseadas em princípios
físicos ainda não aplicadas.
Adicionalmente, o grau de complexidade dos sistemas de software atuais está levando a
mudanças dramáticas tanto na ciência da computação quanto na engenharia de software, áreas
nas quais cientistas e engenheiros estão despendendo uma grande quantidade de tempo e
esforço na tentativa de melhorar e modificar modelos e metodologias já bem estabelecidas
para desenvolvimento de software (ZAMBONELLI, F.; PARUNAK, H. V. D., 2003). Este
argumento é embasado no fato de que os componentes de software interagem de tal maneira
que o comportamento do sistema não emerge somente da soma dos comportamentos
individuais de seus componentes, mas também de suas interações. Mesmo sabendo-se o
estado inicial do sistema de forma bem acurada, não-linearidades podem amplificar pequenos
desvios até se tornarem arbitrariamente grandes. Esta última característica aparece em
sistemas determinísticos caóticos.
Seguindo esta tendência observa-se, por exemplo, o surgimento de trabalhos que usam
conceitos da Teoria do Caos Determinístico, tais como o de métricas fractais, também
chamadas de α (alfa), que mostra a presença de estrutura semântica em programas, podendo
quantificar sua complexidade (CARDOSO, A.I.; CRESPO, R.G.; KOKOL, P., 2004). Outro
exemplo é o do surgimento de medidas de complexidade baseadas em entropia informacional
(ZHOU, Y.; XU, B., 2005) (CARDOSO, A.I.; CRESPO, R.G.; KOKOL, P., 2004), que
envolve medidas da quantidade de informação manipulada pelo software.
Nesta linha, Satoh e Yamada (2001) mostram que o uso de um mapa logístico discreto
mostra-se adequado para refletir a dinâmica da evolução da confiabilidade de alguns sistemas
de software.
Kokol et al. (2000) argumentam que, como um software de computador e o seu processo de
desenvolvimento pertencem à categoria dos sistemas complexos, tal processo pode ser
analisado pelas técnicas e conceitos usados na Teoria do Caos Determinístico. Para isso, usam
o mapa logístico para estabelecer o estado corrente do desenvolvimento de um software,
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baseado na evolução da quantidade de informação contida em cada programa do sistema
(figura 10).

Figura 10-O processo de desenvolvimento de software e o mapa logístico (KOKOL, P. et al., 2000).

É importante ressaltar a ligação entre o mapa logístico e a quantidade de informação contida
em um software estabelecida por Kokol et al. (2000) neste seu trabalho.
Experimentos que utilizam estas abordagens de sistemas dinâmicos complexos, inclusive com
a consideração de efeitos determinísticos caóticos têm sido realizados e corroboram o uso
destas novas abordagens.
Calzolari, Tonella e Antoniol (2001), por exemplo, aplicam com sucesso o modelo dinâmico
predador-presa, usado em sistemas ecológicos, para modelar a evolução do esforço de
manutenção e teste de software em um estudo de caso. Este modelo, originalmente proposto
por V. Voltera e A. J. Lotka no início do século XIX e posteriormente usado por Shimazu
(SHIMAZU, 1972, apud CALZOLARI, F.; TONELLA, P.; ANTONIOL, G., 2001) para
estudo de sistemas ecológicos, utiliza um sistema de duas equações diferenciais para modelar
a variação dinâmica de duas populações, uma de predadores e outra de presas.

Calzolari,

Tonella e Antoniol (2001) argumentam que atividades de manutenção e teste exibem o
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fenômeno da predação em diversos aspectos. Eles mudam o significado físico dos parâmetros
envolvidos na equação para adaptá-la a este novo sistema, considerando que intervenções
corretivas, por exemplo, são essencialmente atividades de “predação” em relação aos defeitos
de software. Neste modelo, portanto, os defeitos assumem o papel de “presas”, enquanto os
programadores/testadores assumem o de “predadores”. Em seu trabalho, Calzolari, Tonella e
Antoniol (2001) adaptam o modelo de Lotka-Voltera para sua aplicação nas atividades de
manutenção e testes, considerando duas abordagens: uma usando equações lineares (equação
13) e outra usando equações não-lineares (equação 14).

(13)
Equação 1 – Modelo Linear

(14)
Equação 2 – Modelo não-linear

Nas equações dos modelos linear e não-linear (equações 13 e 14), as derivadas de x1
representam a variação no número de defeitos de código (presas), enquanto as derivadas de x2
representam a variação nos recursos usados para manutenção e testes (predadores).
Em seus resultados eles observaram que o modelo não-linear (figuras 13 e 14) descreve
melhor a dinâmica real das atividades de manutenção e teste do que o modelo linear (figuras
11 e 12), indicando a validade da abordagem de tratar atividades relacionadas à engenharia de
software como um processo dinâmico complexo governado por equações não-lineares,
conforme defendido por Cardoso, Crespo e Kokol (2000).
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Figura 11-Estimativa de parâmetros para o modelo linear, para conjunto de dados reais de requisições de
manutenções (CALZOLARI, F.; TO(ELLA, P.; A(TO(IOL, G., 2001).

Figura 12-Estimativa de parâmetros para o modelo linear, para o conjunto de dados reais de horas de
CPU gastas em teste (CALZOLARI, F.; TO(ELLA, P.; A(TO(IOL, G., 2001).

36

Figura 13-Estimativa de parâmetros para o modelo não-linear, para o conjunto de dados reais de
requisições de manutenções (CALZOLARI, F.; TO(ELLA, P.; A(TO(IOL, G., 2001).

Figura 14-Estimativa de parâmetros para o modelo não-linear, para o conjunto de dados reais de horas de
CPU gastas em teste (CALZOLARI, F.; TO(ELLA, P.; A(TO(IOL, G., 2001).
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O uso da abordagem de sistemas dinâmicos permite que o modelo proposto por Calzolari,
Tonella e Antoniol (2001) seja usado para predições. Engenheiros de software podem coletar
dados iniciais para estimar os parâmetros do modelo e então usá-los para prever esforço
futuro de manutenção e testes. Testando o modelo para poucos dados iniciais, conseguem-se
previsões acuradas de sua evolução, chegando à conclusão de que o modelo não-linear pode
ser aplicado efetivamente na estimativa de esforço de teste e manutenção (figura 15).

Figura 15-Modelo usado para previsão dos meses sucessivos aos 5 primeiros meses, para a primeira versão
(CALZOLARI, F.; TO(ELLA, P.; A(TO(IOL, G., 2001).

Neste caso, são usados os números de requisições de manutenções dos cinco primeiros meses
para a obtenção dos parâmetros do modelo. Uma vez obtidos os parâmetros, o modelo é usado
para a previsão do número de requisições dos meses subseqüentes, até a entrega da primeira
versão, nos meses subseqüentes. A linha pontilhada representa mostra os números de
requisições reais, mostrando que o modelo se adapta bem aos dados. Vale à pena ressaltar que
este experimento mostra uma das vantagens de se usar um modelo dinâmico não-linear, qual
seja a de que poucos pontos de dados são suficientes para se estimar os parâmetros do
modelo.
Com relação à Teoria da Informação, seus conceitos têm aparecido em numerosas aplicações
da engenharia, particularmente no que concerne à comunicação. A definição de medidas para
a informação, bem como o estudo de suas propriedades mostram-se essenciais para codificar
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fontes de informação e para transmitir tais informações via canais de comunicação, sendo que
são cada vez mais numerosas suas aplicações no campo da ciência da computação (ABD-ElHAFIZ, 2001).
Considerando que os argumentos e evidências até aqui discutidos tornem este tipo de
abordagem, qual seja a de considerar o sistema de software como fazendo parte da família dos
sistemas dinâmicos complexos, ao menos passível de investigação mais aprofundada, este
trabalho parte para a união de conceitos advindos de duas das teorias que têm uma estreita
ligação com o estudo de sistemas complexos: a Teoria da Informação e a Teoria do Caos
Determinístico, de forma a obter um modelo que permita a classificação de um dado diagrama
de classes em relação a sua estabilidade estrutural.
4.2

O Mapa Logístico Como Modelo da Distância Entrópica

Com relação ao uso de um mesmo modelo dinâmico, no caso o mapa logístico, para modelar
conceitos de áreas de conhecimento diferentes, tal ocorrência não é incomum. De fato,
Monteiro (2006) ressalta que conceitos gerais da Teoria de Sistemas Dinâmicos transcendem
a origem particular do modelo. Desta forma, um mesmo modelo já bem conhecido da teoria
pode representar tanto um sistema meteorológico, como estudos sobre lasers, como a
evolução de um sistema de software, mudando-se apenas a interpretação de suas variáveis e
parâmetros.
O primeiro passo na criação deste modelo é a definição de um conceito mensurável a ser
modelado, estando este conceito associado a um atributo do software. Este atributo deve
representar uma característica física do software, passível de ser medida. No caso deste
trabalho, o conceito mensurável escolhido é a complexidade estrutural do diagrama de
classes, sendo o atributo associado a este conceito a distância entrópica, métrica definida por
Zhou e Xu (2005).
Esta métrica é escolhida levando em conta o foco deste trabalho, que considera a dificuldade
que modelos tradicionais apresentam para descrever o comportamento do software,
especialmente no que tange às estimativas de esforço, como um indicativo de que novas
abordagens diferentes das tradicionalmente usadas devam ser testadas. Desta forma, buscando
a representação do software como um sistema dinâmico complexo, utiliza uma métrica
relacionada à entropia informacional, conceito definido na Teoria da Informação.
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A escolha do modelo para descrever o comportamento dinâmico desta métrica também leva
em conta estas novas abordagens. Desta forma, para a escolha de um modelo que descreva o
comportamento da complexidade medida pela distância entrópica, uma opção que se torna
interessante é a do uso do mapa logístico, devido a sua simplicidade matemática e sua
capacidade de mostrar um comportamento dinâmico complexo. Assim, se consegue a união
de conceitos da Teoria do Caos Determinístico e da Teoria da Informação em um mesmo
modelo. A adequação do mapa logístico como modelo é discutida a seguir.
A criação de um modelo matemático para ajudar a entender melhor o comportamento de um
software no que diz respeito a sua complexidade, como é o foco deste trabalho, precisa ter um
embasamento adequado. Portanto, o próximo passo para a elaboração de tal modelo deve ser a
definição de seu objetivo, sua resolução e suas restrições.
O objetivo do modelo proposto é um melhor entendimento de como a complexidade se
comporta em relação à estrutura arquitetural de classes de um software orientado a objeto, de
forma a permitir um melhor entendimento do esforço necessário para implementar
determinadas características no sistema.
Estabelecido o objetivo do modelo, existem diversas abordagens que podem ser adotadas para
definir o modelo, dependendo do grau de resolução adequada para atingir tal objetivo. No
caso deste trabalho, uma vez que a medida da complexidade de diagramas de classes segundo
a métrica da distância entrópica de Zhou e Xu (2005) fornece valores discretos, considera-se
adequado o uso de um modelo discreto baseado em equações de diferenças finitas.
Além disso, como uma solução algébrica para o mapa logístico geralmente não pode ser
encontrada (KAPLAN, D.; GLASS, L., 1995), o uso de equações de diferenças finitas traz a
vantagem de permitir obter sua solução por meio de iterações numéricas que podem ser
implementadas com o auxílio de métodos computacionais. Neste caso, tem-se a cada iteração
um estado diferente para a variável que se deseja analisar, sendo esta variável, neste caso, a
medida da complexidade dada pela distância entrópica.
Tais iterações permitem uma análise de sensibilidade do modelo, ou seja, da sensibilidade da
equação que descreve a complexidade estrutural do software em relação a variações do
parâmetro de controle do modelo (MOONEY, D.; SWIFT, R., 1999). No caso deste trabalho,
o parâmetro de controle R do mapa logístico (equação 1). Esta análise de sensibilidade
aplicada à complexidade estrutural do software, definida pela medida de sua distância
entrópica, e modelada por meio do mapa logístico, permite a este trabalho formular uma
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maneira de classificar os diagramas de classes de forma a permitir uma avaliação de seu
estado no que se refere à estabilidade estrutural representada pelo seu diagrama de classes.
Cabe ressaltar que o modelo proposto é simplificado e, portanto, suas restrições residem no
fato de que seus resultados mostram-se adequados a uma análise qualitativa do
comportamento da variação da complexidade estrutural do software, não se considerando que
o mesmo possa fornecer resultados numéricos precisos e nem conclusivos. Além disso, por se
basear na métrica de distância entrópica, recentemente definida por Zhou e Xu (2005) e ainda
carecendo de maiores confirmações experimentais, deve-se levar em conta este aspecto
também ao se analisar seus resultados.
Estabelecidos o objetivo, a resolução e as restrições do modelo proposto, torna-se necessário
encontrar uma justificativa no mundo real que mostre que o modelo descreve um
comportamento observado na estrutura do software. Tal justificativa surge durante o processo
de análise do trabalho experimental de Yi, Wu e Gan (2004) relativo à comparação de
métricas UML para diagramas de classes, dentre as quais a distância entrópica de Zhou e Xu
(2005).
Partindo dos resultados de Yi, Wu e Gan (2004) para a distância entrópica medida para 27
diagramas de classes de seu estudo e associando estes valores ao número de classes de cada
diagrama, conforme ilustrado na tabela 8, inicia-se uma análise para verificar se os dados
representados podem ser descritos por um mapa logístico.
Tabela 8-Distâncias entrópicas (EDC) calculadas por Yi. Adaptado de Yi, Wu e Gan (2004).

.
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Uma primeira constatação é a de que a distância entrópica (EDC) não acompanha o
crescimento do número de classes dos diagramas, conforme mostrado na figura 16.

Figura 16-Crescimento do EDC comparado ao do número de classes dos diagramas (().

De fato, enquanto o número de classes aumenta, observa-se que o valor da distância entrópica
calculada para cada diagrama parece permanecer dentro de um determinado limite.
Este fato é esperado por refletir o Teorema 1 proposto por Zhou e Xu (2005) na definição da
distância entrópica. Este teorema estabelece que a complexidade estrutural de um diagrama de
classes é não negativa e possui um limite superior definido pelo número de elementos do
diagrama de classes (classes e interfaces). Formalmente, seja D um dado diagrama de classes
e V(D) o seu número de classes, têm-se, segundo Zhou e Xu (2005):
0 ≤ EDC(D) ≤ 2 log | V(D) |

(15)

O fato de um diagrama de classes possuir um limite superior para sua complexidade, à medida
que aumenta o seu número de classes tem implicações na questão da manutenção de software.
Pode indicar, por exemplo, que para um diagrama com poucas classes cada nova classe
inserida representa um grande aumento no esforço de implementação, ao passo que a partir de
um certo número de classes, o esforço de manutenção permanece relativamente constante, não
importando o número de classes envolvido.
Continuando a análise da adequação do uso do mapa logístico como modelo, se o parâmetro
de controle R está no intervalo 0 < R <= 4 e o valor inicial de x permanece dentro de um
intervalo [0,1], qualquer valor xj obtido pelas iterações aplicadas ao mapa deve permanecer
dentro deste mesmo limite [0,1]. Formalmente têm-se, segundo Zhou e Xu (2005):
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Se 0 < R <= 4 e x0 ∈ [0,1], então xj ∈ [0,1], para j = 1, 2,...,n.
Desta forma, observa-se que tanto a distância entrópica quanto o mapa logístico apresentam o
mesmo comportamento no que tange a não negatividade e a existência de um limite superior.
Esta é uma primeira e importante constatação indicando a possibilidade do uso do mapa
logístico para descrever o comportamento da distância entrópica em relação ao número de
classes de um diagrama.
No entanto, a constatação acima é apenas uma indicação da possibilidade do uso do mapa
logístico, não sendo condição suficiente para confirmar se o uso do mapa logístico como
modelo é adequado. Para confirmar se o mapa descreve de forma adequada dados reais, este
trabalho procura verificar, baseado nos dados obtidos por Yi e Wu (2004) e mostrados na
tabela 8, se o mapa logístico mostra aderência adequada aos dados experimentais.
Para isso, este trabalho realiza um processo de busca objetivando relacionar a distância
entrópica a uma variável independente que resulte em uma curva semelhante àquela gerada
pelo mapa logístico. Após a tentativa de relacionar a distância entrópica com diferentes
variáveis independentes, os dados experimentais citados são representados em um gráfico de
distância entrópica versus número de classes dos diagramas. Como tal curva se mostra
semelhante àquela definida pelo mapa logístico, é procurada graficamente uma curva gerada
por um mapa logístico que seja aderente aos dados experimentais. A figura 17 apresenta o
gráfico que sobrepõe estas duas séries de dados. Uma das séries representa os dados
experimentais de distância entrópica obtidos por Yi e Wu (2004) (EDC Experimental).

Figura 17-Sobreposição da curva teórica do mapa logístico com dados experimentais.
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A outra série de dados representa os pontos obtidos a partir de iterações da equação do mapa
logístico representada por xn+1 = R (1 – xn) xn (Xn Teórico). Esta última série de dados
mostrada na figura 17 é obtida usando diferentes valores do parâmetro de controle R e valores
iniciais x0, de forma a obter a curva que, visualmente, melhor se adapte aos dados
experimentais. O eixo x representa o número de classes ( em cada diagrama do experimento
(n).
O exame do gráfico mostra a boa aderência da curva teórica do mapa logístico usado no
modelo aos dados experimentais para um dado valor do parâmetro de controle R e do valor
inicial x0, mostrando ser válida a escolha do modelo proposto para a realização das análises
propostas neste trabalho. Cabe ressaltar que, como o objetivo neste momento é verificar se a
curva que define o mapa logístico é adequada para descrever o comportamento de variação da
distância entrópica em relação ao número de classes de um diagrama, o uso de métodos
visuais para adaptar a curva aos dados se mostra suficiente, na medida em que o objetivo aqui
não é a obtenção de valores precisos para o parâmetro de controle R, mas apenas verificar
qualitativamente se a curva gerada por um mapa logístico é adequada para descrever os dados
experimentais de distância entrópica. No estudo de caso, devido à exigência de maior precisão
na adaptação da curva do modelo aos dados experimentais, é usada uma técnica de regressão
não linear para obter tal resultado.
Resta agora adequar o modelo logístico à representação da realidade do software que ele deve
descrever. Para isso, é necessário fornecer um significado físico ao seu parâmetro de controle
R. Este objetivo é alcançado reescrevendo-se a equação que representa o mapa logístico da
forma descrita a seguir.
Tomando a forma clássica da equação logística:
xn+1 = R (1 – xn) xn

(16)

e considerando-se, para fins de manipulação matemática, que:
xn = [r / k (R + 1)] yn
e
R = (1 + r) > 0,
obtém-se outra forma para a equação logística:
yn+1 = yn + r yn (1 – yn / k)

(17)

44

A forma obtida na equação (17) permite colocar um significado físico em seus parâmetros de
controle r e k. Na equação, yn representa a complexidade medida pela distância entrópica
para um dado diagrama de classes com n classes. k representa a distância entrópica limite que
pode ser alcançada por qualquer diagrama representado pelo modelo ao se aumentar seu
número n de classes. Por fim, r representa a taxa de crescimento da distância entrópica em
relação ao aumento do número de classes n de um diagrama. O gráfico da figura 17, por
exemplo, é obtido para valores de y0 = 0,11, r = 0,3 e k = 0,8.
O modelo proposto permite que se estabeleçam algumas considerações que se prestam a
análises que são desenvolvidas em uma possibilidade de aplicação mostrada no estudo de
caso proposto por este trabalho. Cabe ressaltar que a equação (17) é obtida para efeito de
colocar um significado físico nos parâmetros do modelo proposto. No entanto, para a análise
sensitiva do mapa logístico proposto por este trabalho, a equação (16) se mostra mais
adequada e, portanto, é usada na possibilidade de aplicação examinada. Apesar disso, a
qualquer momento pode-se voltar à equação (17), sempre que se desejar estudar o
comportamento dos parâmetros por ela definidos.
Cabe ressaltar que uma possível limitação deste modelo está no fato de que, apesar de Yi e
Wu (2004) encontrarem boa correlação entre a métrica de Zhou e Xu (2005) e os conceitos
humanos intuitivos ligados a manutenção de software tais como facilidade de entendimento,
de análise e de modificação, o conceito de distância entrópica carece ainda de validação
empírica adicional. No entanto, este trabalho considera que o resultado obtido por Yi e Wu
(2004) fornece subsídios suficientes para justificar a adoção da distância entrópica como
métrica a ser modelada pelo mapa logístico.
Trabalhos futuros podem realizar uma correlação entre dados de esforço de manutenção de
softwares reais e os resultados de estabilidade fornecidos por este modelo, de forma a validar
o mesmo, uma vez que Genero et al. (2001) concluem, por meio de seus experimentos, que
existe uma alta correlação entre a maioria das métricas de complexidade orientadas a objeto e
o tempo de manutenção associado ao software.
No capítulo a seguir é apresentado o estudo de caso que propõe uma aplicação possível do
modelo como ferramenta de classificação de um diagrama de classes em relação a sua
estabilidade estrutural.
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5 ESTUDO DE CASO
5.1 Objetivo
Em relação aos resultados esperados neste estudo de caso, mostra-se adequado dividir a
discussão em dois aspectos: um qualitativo, relacionado à comprovação da adequação do
modelo aos dados experimentais, e outro quantitativo, relacionado à obtenção de um resultado
prático a ser aplicado no diagnóstico da estabilidade dos diagramas de classes.
Cabe ressaltar que o objetivo deste trabalho está diretamente ligado ao aspecto qualitativo
deste estudo de caso, sendo este, portanto, seu foco principal, ou seja, a busca qualitativa por
evidências experimentais da adequação do modelo proposto para descrever como a distância
entrópica medida para diagramas de classes varia ao se variar o número de classes em tais
diagramas, adequação até aqui estabelecida apenas por meio de argumentos conceituais.
Quanto ao aspecto quantitativo, busca-se a obtenção de um resultado relevante
numericamente que possa mostrar a influência do tipo de relacionamento em relação ao
comportamento da complexidade apresentada em um dado diagrama de classes. Caso este
resultado seja obtido, pode servir de base para orientações quanto a mudanças em diagramas
de classes que mantenham sob controle sua estabilidade estrutural.
Para atingir o objetivo deste estudo de caso, portanto, é planejado um experimento onde um
conjunto de diagramas de classes é criado experimentalmente, sendo gerado para este
conjunto um mapa logístico inicial. Em seguida, os diagramas são modificados de forma
controlada, gerando novos conjuntos e, associados a estes conjuntos, novos mapas que os
representem. Por fim, é avaliado se as mudanças observadas nas medidas das distâncias
entrópicas apresentam correlação significativa com as mudanças refletidas nos mapas
logísticos que representam tais diagramas. Uma boa correlação indica a adequação do modelo
para representar as variações da distância entrópica em relação à variação do número de
classes dos diagramas.
As mudanças implementadas nos diagramas procuram manter a estrutura geral dos mesmos,
modificando-se apenas a maior ou menor incidência dos tipos de relacionamentos. Desta
forma, espera-se observar se o experimento permite também a identificação de algum tipo de
padrão no uso de determinados tipos de relacionamentos que permita associar um dado tipo
de relacionamento presente em um diagrama de classes a um grau de estabilidade
representado pelo mapa logístico. Inicialmente, é verificado se tais padrões permitem alguma
análise quantitativa significativa da estabilidade estrutural associada a cada tipo de

46

relacionamento testado.

No entanto, levando-se em conta que o comportamento da

complexidade estrutural de um software no mundo real seja extremamente diverso e que a
medida de tal complexidade é imperfeita, não se espera que o modelo simplificado proposto
por este trabalho seja capaz de modelar com grande precisão tal comportamento
quantitativamente.
A seguir, é descrita a metodologia adotada neste estudo de caso.
5.2 Metodologia adotada
No modelo proposto, o mapa logístico representa a evolução da distância entrópica (EDC)
medida para diagramas de classes à medida que se aumenta o seu número de classes,
conforme mostra a figura 18.

Figura 18-Comparativo do EDC gerado pelo mapa logístico com o EDC experimental

Na figura 18, a curva contínua representa os valores de EDC gerados à partir do mapa
logístico, enquanto os pontos representam os valores medidos para os diagramas criados para
o experimento. Para avaliar a correlação da curva do modelo aos dados de distância entrópica
medidos é proposto o experimento cujos passos, descritos em maior detalhe na seção
seguinte, envolvem:
a) A criação de um conjunto de diagramas para servir de base à geração de um mapa
logístico inicial, o qual passa a ser chamado a partir deste ponto de conjunto de
diagramas de controle;
b) São definidos três experimentos onde, para cada experimento, é escolhido no
conjunto de diagramas de controle um determinado tipo de relacionamento para ser
considerado como relacionamento de controle. Para este fim, foram escolhidos os
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relacionamentos de Associação (Experimento 1), Dependência (Experimento 2) e
Generalização Concreta (Experimento 3). A razão para tal escolha é explicada em
seção subsequente;
c) Cada um dos experimentos citados acima é, então, dividido em cinco ciclos de
experimentação. Cada ciclo consiste na substituição do relacionamento de controle
pelos relacionamentos que se deseja testar, chamados de relacionamentos de prova,
permanecendo os demais relacionamentos fixos. Para este fim, foram escolhidos os
demais relacionamentos existentes nos diagramas de controle, a saber: Associação,
Agregação, Composição, Dependência, Generalização Abstrata e Generalização
Concreta;
d) Para cada ciclo é calculada a distância entrópica de cada diagrama e gerado o gráfico
de Distância Entrópica versus Número de classes (EDC x N) para o conjunto de
diagramas modificado, conforme exemplificado na figura 19.

Figura 19-Exemplo de gráfico obtido para o ciclo M do experimento (

e) A partir dos pontos gerados no gráfico, é usada uma técnica de regressão não-linear
para a obtenção da curva do mapa logístico que melhor se adapte aos dados
experimentais. Esta técnica é explicada em mais detalhe em seção subsequente;
Os passos b, c, d, e acima constituem um ciclo que é repetido para cada combinação entre os
relacionamentos de controle e os relacionamentos de prova.
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5.3 Premissas e restrições assumidas
Devido à grande sensibilidade observada na distância entrópica em relação à variação na
estrutura dos relacionamentos entre as classes do diagrama no decorrer do experimento, tornase necessário manter a estrutura geral de relacionamentos dos diagramas fixa enquanto se
varia o tipo de relacionamento testado. Por exemplo, ao se alterarem os tipos de
relacionamentos para o diagrama com 10 classes (N = 10), as alterações são implementadas
de forma a manter a estrutura geral do diagrama inalterada, conforme exemplo das Figuras 20
e 21, onde é mostrada a substituição de um relacionamento de controle de dependência por
um relacionamento de prova de composição.

Figura 20-Diagrama com relacionamento de controle de dependência

Além disso, para minimizar ainda mais as mudanças estruturais nos diagramas testados, as
modificações realizadas nos diagramas em cada ciclo de experimento mantém a
navegabilidade do relacionamento anterior. As figuras 22 a 25 exemplificam o procedimento
para o caso de diagrama com cinco classes (N = 5).

Finalmente, ressalta-se que, apesar dos diagramas originais criados para o experimento
seguirem as regras de negócio de uma aplicação de Recursos Humanos, as modificações
introduzidas para o experimento não levam em conta tal lógica, optando por focar na
manutenção da estrutura de relacionamentos. Esta escolha se deve ao fato da métrica de
distância entrópica não considerar as regras de negócio da aplicação envolvida na construção
do diagrama, mas apenas sua estrutura de relacionamentos.
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Figura 21-Diagrama com relacionamentos de controle de dependência trocados por composição

Desta forma, deve-se relevar o aparecimento de estruturas que aparentam representar de
forma equivocada o relacionamento entre as classes da aplicação. Por exemplo, na figura 25, a
herança introduzida entre as classes Folha de pagamento e Admissão não tem sentido do
ponto de vista da lógica de relacionamento entre as entidades de negócio envolvidas.
Na seção seguinte, são detalhados os passos experimentais definidos acima, sendo examinado
de forma mais detalhada um dos ciclos experimentais.

50

Figura 22-relacionamento de controle de dependência

Figura 23- relacionamento de controle de dependência
substituído por relacionamento de prova de agregação

Figura 24-relacionamento de controle de dependência
substituído por relacionamento de prova de
composição

Figura 25-relacionamento de controle de dependência
substituído por relacionamento de prova de
generalização

5.4 Passos do experimento
Nesta seção, os passos do experimento são detalhados por meio de sua aplicação ao ciclo 1 do
experimento 1, onde é realizada a troca dos relacionamentos de associação pelos de agregação
em todos os diagramas de controle envolvidos.
5.4.1 Passo (a) - A criação do mapa logístico de controle
A primeira necessidade é a de se obter um conjunto de diagramas para ser considerado como
diagramas de controle originais. Qualquer mudança efetuada em cada ciclo de experimento
deve partir sempre destes diagramas.
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Apesar da própria natureza da medida da distância entrópica não levar em conta qualquer
aspecto ligado ao tipo de sistema representado pelo diagrama de classes, este trabalho opta
por criar diagramas baseados em um sistema realístico, ainda que criado de forma
experimental. Para isto, a escolha recai na criação de diagramas de classes para um sistema
fictício de uma área de Recursos Humanos, onde foi simulada a evolução de tais diagramas
partindo de um diagrama inicial de 2 classes até se chegar a um diagrama final com 38
classes. Apesar de se tratar de um sistema fictício, ele foi baseado em funções comumente
encontradas em tais sistemas. Os diagramas de controle gerados encontram-se no apêndice A.
5.4.2 Passo (b) – A seleção dos relacionamentos de controle
Os tipos de relacionamentos e seus respectivos pesos para o cálculo da distância entrópica
foram mantidos de acordo com as premissas definidas por Zhou e Xu (2005) para os
relacionamentos existentes nos diagramas de controle, conforme mostrados na tabela 9.
Tabela 9-Pesos atribuídos por Zhou para os tipos de relacionamento

Peso
1
2
3
4
5
6

Tipos de Relacionamento
Descrição
dependência
associação
agregação
composição
generalização com superclasse concreta
generalização com superclasse abstrata

Para relacionamentos de controle, foram selecionados três dos relacionamentos que aparecem
em maior número no diagrama de controle original. Conforme pode ser visto no diagrama de
38 classes (figura 66, no apêndice A), os relacionamentos de Associação, Dependência e
Generalização Concreta atendem a este requisito. Outro fator que direciona a escolha é o de
selecionar relacionamentos que apresentem uma diferença significativa entre os pesos
definidos por Zhou e Xu (2005) para a distância entrópica. Neste caso, a relação de
generalização concreta apresenta um peso grande (5) em relação às relações de associação e
de dependência, que apresentam pesos 1 e 2, respectivamente.
Para o primeiro ciclo de experimento, que é detalhado nesta e nas seções seguintes, é
selecionado para relacionamento de controle o de associação.
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5.4.3 Passo (c) – A seleção dos relacionamentos de prova
Como relacionamentos de prova, ou seja, aqueles que substituem os relacionamentos
escolhidos como de controle, opta-se por usar todos os demais relacionamentos presentes no
diagrama original com exceção do relacionamento de controle a ser substituído, ou seja, são
usados os de dependência, associação, agregação, generalização concreta e generalização
abstrata. Com a variedade de pesos considerados e a quantidade de relacionamentos
modificados em cada ciclo de experimento, acredita-se obter valores para R com variação
adequada para a análise dos resultados obtidos. As combinações possíveis entre
relacionamentos de controle e relacionamentos de prova que geram todos os ciclos realizados
no experimento aparecem na tabela 10.
Tabela 10-Ciclos de experimento para obtenção do mapa logístico

Também, conforme mostra a tabela 10, os ciclos são agrupados de acordo com o
relacionamento de controle testado. O experimento 1 é composto pelos ciclos que usam a
associação como relacionamento de controle. Os experimentos 2 e 3, são os que tratam dos
relacionamentos de controle de dependência e generalização concreta, respectivamente.
Para o primeiro ciclo do experimento 1, portanto, são substituídos os relacionamentos de
associação pelos de agregação. A título de ilustração, a figura 26 mostra o diagrama de
controle original com 38 classes e a figura 27 mostra o mesmo diagrama com as associações
já substituídas por agregações.
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Figura 26-Diagrama de controle com 38 classes

Figura 27-Diagrama com associações substituídas por agregações (( = 38)

As alterações ilustradas na figura 27 são então implementadas para os demais diagramas de
controle com números de classes diferentes, desde que o diagrama em questão contenha o
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relacionamento de controle usado no ciclo. Pode acontecer, por exemplo, que algum diagrama
com poucas classes não contenha mais o relacionamento de controle do ciclo. Neste caso, tal
diagrama não é alterado.
5.4.4 Passo (d) – O cálculo das distâncias entrópicas
Para cada um dos diagramas alterados é calculada a distância entrópica (EDC), usando uma
planilha Excel criada especialmente com esta finalidade.
Para isso, as classes criadas para o experimento são numeradas conforme mostrado na tabela
11.
Tabela 11-(umeração das classes para cálculo da distância entrópica

Esta numeração é usada, então para alimentar uma matriz de pesos que representa o grafo
ordenado definido no método de Zhou e Xu (2005), conforme ilustrado na tabela 12, para o
caso do diagrama mais completo (N = 38).
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Tabela 12-Matriz de pesos para cálculo da distância entrópica para ( = 38
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A partir desta matriz, são aplicados os cálculos de probabilidade já explicados em capítulo
anterior para a obtenção do valor da distância entrópica para o diagrama. A tabela 13 mostra o
resultado obtido para o diagrama de 38 classes no ciclo 1 do experimento 1.
Tabela 13-Resultado de EDC para Experimento 1 / Ciclo 1 e ( = 38

Criando-se matrizes semelhantes a esta para cada diagrama do conjunto modificado no ciclo
de experimento, obtêm-se os resultados para EDC apresentados na tabela 14.
Tabela 14-Experimento 1 / Ciclo 1 - Distâncias Entrópicas

O passo seguinte consiste na aplicação de um método de regressão para a obtenção do mapa
logístico que melhor se adapte aos dados experimentais. A seção seguinte descreve tal
procedimento.
5.4.5 Passo (e) – A obtenção do mapa logístico do ciclo
As seções seguintes detalham o critério de escolha do método de regressão adequado bem
como sua aplicação ao experimento.
5.4.5.1 Quanto à escolha do método de regressão entre linear e não linear
Regressão linear é um método de análise de dados largamente usado na análise de dados
científicos. No entanto, a prática de transformar os dados para analisá-los com o uso de

57

regressão linear, comum antes de se ter o poder computacional disponível hoje em dia, não se
mostra com a acurácia adequada para o uso em modelos não lineares. O problema ocorre
porque a linearização dos dados distorce os erros experimentais. Além disso, algumas
transformações mudam a relação entre as variáveis relacionadas pelo modelo analisado. No
caso particular deste estudo de caso, baseado em um modelo não linear, o uso de regressão
não linear apresenta resultados mais acurados.
A regressão não linear padrão assume que o espalhamento dos dados experimentais segue
uma distribuição gaussiana. Dada esta premissa, pode ser provado que se podem obter os
valores mais prováveis dos parâmetros do modelo que descreve os dados pela obtenção da
minimização da soma dos quadrados das distâncias verticais entre os pontos experimentais e a
curva do modelo (MOTULSKI, H.; CHRISTOPOULOS, A., 2003). Esta distância vertical se
refere à distância entre dois pontos relativos ao mesmo valor no eixo das abscissas que
representa o número de classes.
Diferentemente da regressão linear, não se pode calcular os valores dos parâmetros que
melhor aderem aos dados diretamente dos valores de X e Y dos pontos de dados. Ao invés
disso, para chegar ao melhor valor dos parâmetros, a regressão não linear necessita de uma
abordagem iterativa. A idéia básica por trás do método é bastante simples, sendo que qualquer
método não linear segue os seguintes passos (MOTULSKI, H.; CHRISTOPOULOS, A.,
2003):
a) Inicia-se com um valor estimado inicial para os parâmetros da equação. No caso deste
trabalho, o parâmetro de controle R e o valor inicial da distância entrópica X0.
b) Gera-se a curva obtida por tais valores.
c) Calcula-se a soma dos quadrados das distâncias verticais entre o ponto experimental e
a curva do modelo.
d) Ajustam-se os parâmetros de forma a deixar a curva mais próxima dos pontos
experimentais. Existem diversos algoritmos usados para ajustar estas variáveis, dentre
eles o Método Quasi-Newton usado na ferramenta Solver que é usada neste trabalho e
é apresentada na próxima seção.
e) Ajustam-se os parâmetros novamente para tornar a curva ainda mais próxima dos
dados experimentais. Repete-se este procedimento n vezes.
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f) O processo finaliza quando os ajustes passam a não apresentar diferença significativa
na soma dos quadrados.
g) Anotam-se os melhores valores encontrados para os parâmetros. A precisão do
resultado está diretamente ligada aos valores iniciais usados e ao critério de parada
usado.
Tanto a escolha dos valores iniciais de R e X0 quanto o critério de parada das iterações usados
neste estudo de caso são explicados em seção subsequente.
5.4.5.2 Quanto à escolha da Ferramenta Solver para Análise de Regressão (ão Linear
A ferramenta Solver, disponível como ferramenta de análise do aplicativo Microsoft Excel,
foi escolhida para a implementação da análise de regressão não linear do estudo de caso. O
Solver pode ser usado para implementar regressão não-linear e, por meio da minimização da
célula onde se encontra o valor de mínimo quadrado esperado, ajustar de forma automática os
valores dos parâmetros R e X0. O Solver usa o código de otimização não linear de gradiente
reduzido genérico (GRG2), desenvolvido por Daniel Fylstra et al. (FYLSTRA, D. et al.,
1998).
Na seção seguinte, dando continuidade ao ciclo1 do experimento1, torna-se mais claro o uso
do Solver para obter o mapa logístico.
5.4.5.3 A obtenção do mapa logístico para o Ciclo 1 do Experimento 1
Os valores obtidos para a distância entrópica na seção anterior são organizados em um
Gráfico de Distância Entrópica (EDC) x Número de classes (N), mostrado na figura 28.

Figura 28-EDC x ( - Associação por Agregação
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Para os pontos representados no gráfico da figura 28 inicia-se o processo de aplicação do
Solver para obter a melhor curva via regressão não linear.
O método de regressão não linear apresenta grande sensibilidade aos valores iniciais adotados
para os parâmetros R e X0 do modelo, exigindo que a curva inicial seja relativamente próxima
aos dados experimentais.
Levando isto em conta, é realizado um experimento inicial para identificar a faixa de valores
de R e X0 que geram curvas próximas aos dados experimentais. Para isso são escolhidos
valores de R e X0 de forma controlada e é observado no gráfico se a curva gerada se encontra
próxima aos dados experimentais. Desta forma, é constatado que para o parâmetro R a faixa
de valores que gera uma curva inicialmente próxima aos dados varia de 2,6 à 3,9. Valores fora
desta faixa mostram curvas distantes dos dados experimentais. Da mesma forma, para o
parâmetro X0 os valores iniciais adequados ficam na faixa de 0,001 à 0,004.
Uma única aplicação da ferramenta Solver seria suficiente para fornecer um valor para os
parâmetros R e X0 que definem a curva que melhor se adéqua aos dados. No entanto, partindo
das considerações acima e com a intenção de minimizar os efeitos destas condições iniciais, o
experimento adota o critério de repetir a aplicação do Solver para valores diversos das
condições iniciais e define um meio de selecionar o melhor valor de R obtido. A seguir é
explicado o critério adotado.
Para a primeira aplicação do Solver são definidos os valores iniciais de R = 2,6 e X0 = 0,002.
A curva gerada antes da execução desta primeira regressão é mostrada na figura 29.

Figura 29-Curva obtida para R = 2,6 e X0 = 0,002
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O Solver é, então, executado uma primeira vez, calculando o valor da soma de mínimos
quadrados que gera os novos valores para R e X0 que tornam a curva o mais próxima possível
dos dados experimentais. O experimento, então usa estes novos valores iniciais e a regressão é
executada uma segunda vez. Observa-se que esta segunda execução gera um valor de soma de
mínimos quadrados menor que o anteriormente obtido, resultando em uma curva mais
próxima aos dados experimentais que a obtida na primeira regressão. Ao observar este fato,
decide-se pela execução da ferramenta Solver repetindo o ciclo acima, até que o valor da
soma dos mínimos quadrados obtida se estabilize em seu valor mínimo e o processo possa
parar. O critério de parada escolhido adota a estabilização da soma dos quadrados até a quinta
casa decimal. Portanto, quando o mesmo valor da soma dos quadrados se repete em ao menos
três iterações, o processo é considerado finalizado e são salvos os valores de R obtidos. Neste
exemplo, após diversas iterações, obtém-se os valores de R = 3,191 e X0 = 0,00358, gerando a
curva apresentada na figura 30.

Figura 30-Mapa logístico obtido após execução do Solver

Também, de forma a minimizar o efeito da escolha do valor inicial de R = 2,6 e X0 = 0,002, o
procedimento descrito acima é repetido para valores de R variando no intervalo de 0,1 dentro
da faixa de valores que geram curvas próximas aos pontos experimentais (2,6 à 3,9). Como
critério para a escolha dos novos valores do parâmetro X0 inicial, considera-se como
adequado usar aquele obtido na execução do último cálculo do Solver, uma vez que se trata de
um valor já obtido por regressão. No caso de R = 2,7, portanto, usa-se o valor de X0 =
0,00341, e assim por diante.
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A tabela 15 mostra todos os valores de R obtidos após todas as execuções da regressão para
este ciclo do experimento.
Tabela 15-Resultados da regressão do Experimento 1 / Ciclo 1

A tabela 15 mostra os valores iniciais usados nas duas primeiras colunas (R inicial e X0
inicial). Nas colunas seguintes são mostrados os valores de R, X0 e da soma dos quadrados
calculados a cada execução iterativa do Solver. No caso deste ciclo, o valor de R considerado
como o melhor valor final encontra-se destacado. O critério usado para sua escolha é
explicado a seguir.
O gráfico da figura 31 mostra as variações de R e da soma dos quadrados para cada execução
do Solver, ou seja, para cada R inicial diferente usado neste ciclo de experimento.
Observa-se pelo gráfico da figura 31 que nas de primeiras regressões, ou seja para R inicial
variando de 2,6 a 3,5 os valores das somas dos quadrados permanecem relativamente
constantes. Para valores de 3,6 a 3,9 apresentam valores acentuadamente maiores que os
anteriores. Da mesma forma, os valores obtidos para R se mostram relativamente estáveis
nesta mesma faixa de valores, indicando que estão mais próximos do melhor valor obtido para
os dados experimentais.

Por esta razão, são desprezados os resultados obtidos para as

execuções do Solver sempre que os valores das somas dos quadrados apresentam este
aumento acentuado.
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(R calculado, Soma dos Quadrados) x R inicial
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Som a dos Quadrados

1,500
1,000
0,500
0,000
2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
R inicial

Figura 31-Relação entre os valores de R e da soma dos quadrados obtidos

O gráfico da figura 32 mostra os valores das somas de quadrados em uma resolução maior
após o descarte dos valores acima citados.
Soma dos Qua dra dos Está ve is

Soma dos Quadrados

0,19000
0,18500
0,18000
0,17500

Soma dos Quadrados

0,17000
0,16500
0,16000
2,6

3,1

3,6
R

Figura 32-Detalhamento das somas dos quadrados estáveis

Com este refinamento da resolução dos valores da soma dos quadrados, observa-se que existe
um valor claramente inferior aos demais. Como o menor valor da soma dos quadrados indica
a melhor aderência aos dados, o valor de R relacionado a ele é o escolhido como valor final
para este ciclo de experimento. Portanto, para o ciclo 1 do experimento 1, é considerado como
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resultado o valor de R = 3,392 para a soma dos quadrados de 0,16232 (destacados na tabela
15). Este valor de R define o mapa logístico representado na figura 33.

Figura 33-Mapa logístico final do Experimento 1 / Ciclo 1

Na seção seguinte, são apresentados os resultados obtidos ao se aplicar estes mesmos passos
aos demais ciclos de experimento, sem o detalhamento dos procedimentos já explicitados
nessa seção. Tal detalhamento pode ser conferido no apêndice B.
5.4.6 Resultados obtidos ao final do estudo de caso
Realizando o mesmo procedimento experimental descrito na seção anterior para o restante do
experimento, obtém-se o mapa logístico que melhor se adapta a cada ciclo, conforme é
mostrado na tabela 16.
Os gráficos e tabelas que mostram os resultados obtidos em cada ciclo encontram-se
detalhados no apêndice B.
No próximo capítulo se procede à análise dos dados experimentais com a intenção de verificar
se o modelo apresenta aderência adequada aos dados experimentais. Também são feitas
considerações qualitativas sobre a relação entre as mudanças efetuadas nos relacionamentos
dos diagramas e os mapas resultantes, de forma a tentar identificar alguma tendência ou
padrão evidenciados no experimento.
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Tabela 16-Valores de R obtidos em cada ciclo
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6 A(ÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS EXPERIME(TAIS
De forma a atingir o objetivo qualitativo proposto neste estudo de caso, isto é, buscar por
evidências experimentais da adequação do modelo proposto para descrever a variação da
distância entrópica medida para diagramas de classes, é usada uma técnica de análise de
correlação para refletir o grau em que o parâmetro R do modelo e a distância entrópica EDC
que ele modela são relacionadas. Uma boa correlação entre estas grandezas mostra que o
modelo descreve corretamente os dados a que se propõe modelar.
As técnicas clássicas de correlação entre duas variáveis estabelecem uma faixa de valores que
variam de -1 a +1. Uma correlação de +1 significa que existe uma relação positiva perfeita
entre as variáveis, enquanto um valor de -1 indica uma correlação negativa perfeita. Valores
de correlação a partir de 0,7, negativos ou positivos, indicam uma forte correlação. Valores
entre 0,3 e 0,6 indicam correlação moderada. Valores menores que 0,3 indicam uma fraca
correlação.
Para esta tarefa, é escolhida a correlação de Pearson, uma das medidas mais usadas para
refletir o grau de correlação linear entre dois conjuntos de dados (YI, T.; WU, F., 2004). Para
usar tal técnica, torna-se necessário explicar o critério adotado.
A primeira consideração é em relação ao parâmetro R. Para aplicar a técnica sobre sua
variação, adota-se o critério de medir como R varia entre os ciclos de cada um dos três
experimentos realizados. A tabela 17 mostra esta variação.
Tabela 17-Variação de R por ciclo em cada experimento

A segunda consideração é como relacionar a variação de R de cada experimento com a
variação de EDC. Enquanto para cada um dos três experimentos têm-se cinco valores de R,
um para cada ciclo, formando um vetor de cinco posições (tabela 17), no mesmo experimento
têm-se cinco valores de EDC para cada conjunto de diagramas com mesmo número de classes
considerado no ciclo. Por exemplo, cinco valores de EDC para os diagramas de N = 2, cinco
valores de EDC para diagramas de N = 3, e assim por diante, até o conjunto de cinco

66

diagramas com N = 38. Desta forma, têm-se uma matriz de 5 x M células, sendo M o número
de diagramas do conjunto.
A correlação de Pearson relaciona duas matrizes de mesma dimensão e, por isso, não se pode
comparar, para um dado experimento, uma matriz de R de 5 x 1 células com uma matriz de
EDC de 5 x M células. Para solucionar esta questão, é adotado o critério de comparar os
valores de R de cada experimento separadamente com os valores de EDC de diagramas com
número de classes N fixo, separadamente. A tabela 18 exemplifica o caso de comparar a
variação de R do experimento 1 com os valores de EDC obtidos para os diagramas com N = 5
nos 5 ciclos do experimento.
Tabela 18-Correlação de Pearson aplicada a diagramas de 5 classes do experimento 1

Neste caso, a correlação resultou em um valor de -0,85.
De forma a obter uma visão mais completa da correlação, este procedimento é repetido para
todos os valores de N do experimento. A análise da aplicação da correlação de Pearson aos
três experimentos do estudo de caso é descrita na próxima seção.
6.1 Análise qualitativa dos experimentos
Para o primeiro experimento, a correlação de Pearson aplicada a todos os diagramas tem seus
resultados mostrados na tabela 19.
Cabe aqui comentar que o próprio fato de se obter tais correlações auxiliou na descoberta de
valores experimentais errôneos, pois valores muito discrepantes para a correlação obtida para
um dado N indicam que os valores obtidos poderiam estar errados. Isto de fato ocorreu em
alguns ciclos e auxiliou na descoberta e correção de erros experimentais cometidos.
Para facilitar a visualização do resultado obtido acima, os valores da correlação obtidos são
relacionados aos números de classes no gráfico da figura 34.
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Tabela 19-Correlações de Pearson para o experimento 1

Correlação de Pearson entre EDC e R - Experimento 1
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Figura 34-Valores da correlação de Pearson x (úmero de Classes para o experimento 1

No gráfico da figura 34 observa-se uma forte correlação negativa para os diagramas com
poucas classes (N = 5 e 6), uma correlação muito fraca para N = 7 e uma forte correlação
positiva para N maior que 7, ficando em torno de 0,9.
Sem levar em conta, por enquanto, as implicações conceituais da correlação entre a
estabilidade representada pelo parâmetro R e a complexidade refletida em EDC, o que fica
claro nestes resultados é que existe uma forte correlação entre a variação de R e EDC quando
temos um número de classes significativo nos diagramas. Como se tratam de duas grandezas
que não têm relação física direta, R representando a estabilidade do modelo e EDC
representando a complexidade dos diagramas de classes, fica evidente que o modelo apresenta
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variação de seu parâmetro de controle R que representa de forma adequada a variação da
grandeza que descreve (EDC).
A seguir são analisados os demais experimentos para verificar se os resultados obtidos se
confirmam.
Para o experimento 2, a tabela 20 mostra os resultados de correlação obtidos.
Tabela 20-Correlações de Pearson para o experimento 2

Novamente, para melhor visualização dos resultados, os valores de correlação são
apresentados na forma de um gráfico na figura 35.
Correlação de Pearson entre EDC e R - Experimento 2
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Figura 35-Valores da correlação de Pearson x (úmero de Classes para o experimento 2
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Aqui também se observa a inflexão entre valores negativos e positivos. Pode-se observar uma
correlação negativa moderada até N = 11, uma forte correlação para N variando de 13 a 19 e
uma boa correlação para N maiores.
Da mesma forma que no experimento anterior, embora não apresentando uma correlação tão
forte, observa-se uma boa correlação entre o modelo e as medidas de EDC.
O experimento 3 apresenta um comportamento um pouco diferente dos anteriores, conforme
pode ser observado na tabela 21 e no gráfico associado mostrado na figura 36.
Tabela 21-Correlações de Pearson para o experimento 3

Correlação de Pearson entre EDC e R - Experimento 3

Correlação de Pearson
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Figura 36-Valores da correlação de Pearson x (úmero de Classes para o experimento 3

Neste caso, verifica-se que a correlação varia de 0,65 a 0,75, permanecendo, portanto, em
uma faixa de correlação entre boa e forte.
Uma constatação analisando o gráfico da figura 36 é a de que não aparece a inflexão presente
nos outros dois experimentos. Isto pode ser explicado ao se observar que, diferentemente dos
outros experimentos, este apresentou dados experimentais somente para diagramas a partir de
N = 13 (ver tabela 21). Isto se deve ao fato de que as modificações nos relacionamentos
implementadas não afetaram os diagramas com N menor que 13 e, portanto, não havendo
variação entre os diagramas não existe correlação a ser medida. Como a inflexão aparece nos
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outros experimentos para valores de N menores que 13 (figuras 34 e 35), aparentemente esta
característica ficou fora do intervalo definido pelo gráfico para este experimento. No entanto,
o estudo desta inflexão, sem relevância para este experimento, aponta para a necessidade de
experimentos futuros que possam avaliar por que parece que o EDC e, portanto, a
complexidade dos diagramas, varia de forma inversa ao da variação da estabilidade
representada no modelo pelo parâmetro R para pequeno número de classes. E, principalmente,
por que esta correlação se torna positiva após um determinado número de classes.
Obtidos os valores finais dos três experimentos, parte-se agora para analisar as implicações
conceituais presentes nestes resultados.
Conceitualmente, a correlação indica que:
•

Dado um conjunto de diagramas que tem as estruturas de seus relacionamentos
modificadas de forma semelhante em cada um dos cinco ciclos do experimento, cada
modificação sendo refletida no parâmetro R do mapa que descreve o conjunto e;

•

Dadas as medidas de EDC para cada subconjunto de cinco diagramas de N classes do
conjunto acima;

Então,
•

Uma correlação positiva indica que uma diminuição da estabilidade estrutural nos
diagramas (aumento nos valores de R) é relacionada a um aumento da complexidade
(EDC) nos diagramas de N classes, e vice-versa;

•

Uma correlação negativa indica que uma diminuição da estabilidade estrutural nos
diagramas (aumento nos valores de R) é relacionada a uma diminuição da
complexidade (EDC) nos diagramas de N classes, e vice-versa;

Portanto, de acordo com o resultado do estudo de caso, para um número de classes N baixo
(até 12 classes neste experimento) um aumento de complexidade (EDC) devido a um dado
tipo de relacionamento dominante está relacionado a uma diminuição do valor de R (e
consequente aumento de estabilidade). Da mesma forma, a correlação positiva que aparece
para diagramas com maior número de classes indica que um aumento da complexidade (EDC)
está associado a um aumento de R e, consequentemente, diminuição de sua estabilidade
estrutural.
Do ponto de vista de uma análise qualitativa, portanto, este resultado indica que um aumento
de complexidade em diagramas com pequeno número de classes aumenta sua estabilidade
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estrutural, ao passo que, à medida que se aumenta o número de classes de um diagrama, um
aumento de complexidade dos mesmos leva a uma diminuição de sua estabilidade estrutural.
Ressalta-se que tal análise se baseia apenas na tendência observada nas correlações e que são
necessários experimentos adicionais para confirmar ou refutar tal consideração.
6.2 Análise quantitativa do experimento
Quanto ao aspecto quantitativo buscado como decorrência dos experimentos qualitativos
criados para validar o modelo proposto, cabe relatar o primeiro experimento tentado no estudo
de caso, as dificuldades encontradas e as mudanças de caminho realizadas neste processo.
Neste caso, o foco está na obtenção de um resultado quantitativo relevante que possa mostrar
a influência do tipo de relacionamento em relação ao comportamento da complexidade
apresentada em um dado diagrama de classes.
A obtenção de tal resultado tornaria possível verificar se algum tipo de relacionamento teria
maior influência no que diz respeito ao surgimento de comportamento caótico no modelo. Isto
poderia levar à uma orientação quanto a mudanças futuras em diagramas de classes que os
tornasse mais estáveis. A abordagem inicial adotada foi a de fixar o relacionamento de
associação como sendo o relacionamento de controle e realizar os ciclos de experimentos
alterando os relacionamentos de prova de apenas alguns diagramas, verificando o impacto no
modelo para cada ciclo de experimento. A figura 37 mostra o diagrama original e a figura 38
ilustra um exemplo de modificação para o ciclo com os pontos que representam os diagramas
modificados, onde a relação de dependência foi testada (Para número de classes N = 5, 10,
20 e 30).
Ao final do experimento obteve-se o resultado ilustrado no gráfico da figura 39.
Este resultado mostra uma aparente menor estabilidade obtida para os relacionamentos de
dependência e agregação (maior valor do parâmetro R), enquanto os relacionamentos de
composição e de generalização, tanto concreta quanto abstrata, se mostram com maior
estabilidade (menor valor do parâmetro R). No entanto, a diferença entre os maiores e
menores valores, da ordem de 0,06, não mostra uma diferença significativa o bastante para
descartar o fato de que pudessem ser apenas flutuações abaixo da precisão alcançada pelo
modelo.
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Figura 37-Mapa logístico para o diagrama original
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Figura 38-Mapa logístico para dominância de dependência

Desta forma, partiu-se para a realização do experimento definitivo, agora modificando todos
os diagramas, ao invés de somente aqueles com número de classes N = 5, 10, 20 e 30.
Esperava-se obter um resultado que ressaltasse ainda mais a diferença observada entre os
experimentos.
O que se obteve, no entanto, não corroborou os resultados. A figura 40 mostra o resultado
obtido para o experimento 1, onde é usado o relacionamento de associação como sendo de
controle.
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Figura 39-Valores de R para os relacionamentos testados
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Figura 40-Valores de R obtidos no Experimento 1

O exame do gráfico mostra que a dominância dos relacionamentos observada no experimento
anterior (figura 40) não se repete. Além disso, esperava-se obter uma maior diferença entre os
valores obtidos de R em comparação aos valores do experimento anterior, uma vez que neste
novo experimento foram alterados todos os diagramas. No entanto, exceto pelo valor obtido
para o relacionamento de dependência, a diferença se manteve na faixa de 0,06. Na verdade,
em outros experimentos tentados as diferenças entre os valores obtidos para os
relacionamentos não mostraram nenhum padrão de comportamento, sendo que o próprio fato
do relacionamento de dependência ter se mostrado bastante distante dos demais não se
repetiu. A conclusão a que se chega, portanto, é a de que os resultados obtidos nestes
experimentos não são suficientes para uma análise quantitativa sobre a influência dos
relacionamentos na complexidade dos diagramas testados. Observa-se, portanto, a
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necessidade de experimentos mais extensos em trabalhos futuros para chegar a possíveis
resultados quantitativos que possam ser aplicados de forma prática no direcionamento da
evolução de diagramas de classes em busca de maior estabilidade estrutura.
6.3 Considerações finais da análise
Quanto ao aspecto qualitativo, o qual vai ao encontro do objetivo deste trabalho, como os
dados referentes à região de inflexão representam diagramas com poucas classes e, portanto,
os dados experimentais podem não ser suficientes para excluir possível falta de precisão nos
resultados, este trabalho foca nos resultados onde parece haver maior consistência entre os
resultados dos 3 experimentos, ou seja, para diagramas com valores de N maiores. Neste caso,
maiores que 13 classes.
Partindo desta premissa, observa-se que o experimento 1 apresenta um forte correlação (em
torno de 0,9) entre o modelo e os resultados experimentais. O experimento 2 apresenta uma
boa correlação, ficando em torno de 0,6. Finalmente o experimento 3 apresenta correlação
entre boa e forte, apresentando valores entre 0,65 e 0,75 para a correlação de Pearson.
De forma geral, portanto, os três experimentos mostram que o estudo de caso obtém o
resultado qualitativo esperado, ou seja, a confirmação de que o modelo conceitualmente
definido descreve de forma adequada a variação nos dados experimentais de EDC medidos
nos diagramas.
Desta forma, o objetivo deste trabalho é atingido, qual seja o de obter evidências
experimentais de que o modelo proposto descreve corretamente a variação da distância
entrópica e, portanto da complexidade, relacionada aos diagramas de classes. Os pontos fortes
e fracos do experimento também sugerem a possibilidade de experimentos futuros, discutidas
no capítulo seguinte.
Uma consideração final se refere à faixa de valores obtida para o parâmetro R nos
experimentos. Mesmo o maior valor obtido (R = 3,400) fica bem distante do valor limite que
leva ao comportamento caótico (em torno de R = 3,7). Desta forma, segundo o modelo, os
diagramas de classes testados sempre permaneceram na faixa de estabilidade definida pelo
mapa, fato que pode indicar que a própria organização de um software na forma de classes
definida pelo paradigma de programação orientada a objeto contribui inerentemente para
manter a estabilidade estrutural do software.
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Quanto aos aspectos quantitativos obtidos no estudo de caso, uma das constatações
consideradas para a não obtenção de valores quantitativos significativos vem do fato de que
durante os experimentos é observado que o modo como EDC varia ao se modificar os
relacionamentos é mais complexo do que se supunha inicialmente. Mudanças aparentemente
pequenas geram grande variação de EDC e vice-versa, dependendo da localização da
mudança na estrutura geral do diagrama. Isto pode explicar porque não se obteve os
resultados esperados e, de qualquer forma, não descarta a possibilidade de que experimentos
mais extensos possam ser planejados para a obtenção de valores quantitativos significativos.
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7 CO(CLUSÕES
A utilização de métricas de complexidade estrutural usando diagramas de classe UML tem se
mostrado um campo de pesquisa em crescimento, devido a sua importância no que tange a
previsões nos estágios iniciais de desenvolvimento de um software. Dentro deste contexto,
este trabalho procura selecionar abordagens que focam na medição dos relacionamentos entre
as classes, por se mostrar mais adequada à comparação entre diagramas de classes de
tamanhos diferentes. Particularmente, considerou uma métrica que aborda a teoria da
informação para medir a complexidade estrutural, a chamada distância entrópica.
A teoria da informação tem uma estreita ligação com a teoria dos sistemas dinâmicos, através
da associação dos conceitos de entropia informacional e do mapa logístico. Como o mapa
logístico permite uma análise qualitativa da estabilidade de sistemas dinâmicos, este trabalho
propõe um modelo baseado no mapa para descrever o comportamento da complexidade de
diagramas de classes, medida pela sua distância entrópica, de forma a poder relacionar tal
complexidade à estabilidade estrutural dos diagramas em questão.
Partindo da conceituação dos tópicos da Teoria da Informação e da Teoria do Caos usados, é
definido o modelo, a grandeza que ele descreve (distância entrópica) e são definidas as
premissas e restrições a ele aplicadas.
7.1 Contribuições e Resultados Obtidos
A principal contribuição deste trabalho consiste na proposta de um modelo não convencional,
baseado na Teoria de Sistemas Complexos, para modelar uma nova medida de complexidade
baseada na Teoria da Informação. O estudo de caso realizado comprova experimentalmente
que o modelo proposto descreve de modo adequado a variação de tal complexidade em
relação à variação no número de classes de um dado diagrama de classes.
Sob este ponto de vista qualitativo, qual seja o da adequação do modelo aos dados
experimentais, os resultados obtidos se mostram satisfatórios em relação ao objetivo deste
trabalho. Conforme mostrado na análise dos resultados do estudo de caso, a boa correlação
obtida entre o modelo e os dados experimentais indica que o modelo proposto, unindo
conceitos da Teoria da Informação e da Teoria do Caos Determinístico, representa de forma
adequada os valores experimentais, mostrando ser promissora esta abordagem para um
melhor entendimento do comportamento da complexidade associada aos diagramas de
classes.
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Abordagens não convencionais como esta, muitas vezes, apresentam uma nova visão sobre
um tema já exaustivamente estudado, podendo, desta forma, incentivar novas pesquisas sobre
tal tema.
Cabe ressaltar também a limitação deste cenário atual de métricas orientadas a objeto em
relação aos resultados alcançados neste trabalho. As diversas propostas de métricas às vezes
se sobrepõem e muitas das abordagens ainda carecem de validação experimental mais
consistente. Desta forma, a análise que este trabalho propõe pode estar limitada por este
cenário volátil e deve levar isto em conta nas suas conclusões.
Por fim, quanto ao aspecto quantitativo dos experimentos realizados, as dificuldades
encontradas e já relatadas no capítulo anterior sugerem a necessidade de experimentos mais
extensos para a obtenção de valores mais precisos, o que foge do escopo deste trabalho.
7.2 Trabalhos Futuros
Uma primeira proposta de continuidade deste trabalho é a do uso de diagramas reais para a
análise de correlação com o modelo proposto. Apesar da correlação obtida neste trabalho
apresentar bons resultados, uma revalidação da mesma com o uso de diagramas reais é
desejável. No entanto, cabe ressaltar que este tipo de experimento esbarra na dificuldade em
se obter tais diagramas na quantidade necessária para a análise proposta.
Além desta necessidade de experimentos usando diagramas reais, o modelo proposto neste
trabalho também pode ter a grandeza que modela, ou seja, a distância entrópica, modificada
de forma a testar diferentes possibilidades de se medir tal complexidade.
Por exemplo, a distância entrópica, que mede a complexidade inerente aos relacionamentos
entre as classes, mas não considera a complexidade intrínseca às classes, pode ser combinada
com medidas que levam esta dimensão intrínseca da complexidade em conta. Por exemplo,
Genero e Piattini (2002) em seu trabalho sobre validação empírica de medidas de
complexidade estrutural de diagramas de classes consideram métricas tradicionalmente usadas
para medir a complexidade de classes. Estas métricas são o número de atributos e o número
de métodos na classe.
Desta forma, em uma abordagem semelhante à deste trabalho, os mapas logísticos podem ser
gerados a partir de uma medida de complexidade que combine a distância entrópica e a
complexidade de cada classe obtida a partir do número total de seus métodos e atributos. Por
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exemplo, ao invés de usar os pesos para os relacionamentos propostos por Zhou e Xu (2005),
podem-se definir os pesos a partir da quantidade de atributos e métodos das classes que
compõem o relacionamento em questão. Uma proposta para o cálculo deste peso pode ser a
da contagem do total de atributos e métodos do par de classes constituintes de cada
relacionamento e da posterior medida da razão entre este valor e o total geral de atributos e
classes do diagrama de classes em estudo. O valor assim obtido pode, então, ser considerado
como o peso do relacionamento em questão. Trabalhos futuros podem atestar a correlação
entre o modelo obtido considerando esta nova medida de distância entrópica e dados
experimentais.
Os conceitos usados neste trabalho também levantam possibilidades de pesquisa em campos
diversos. Por exemplo, considerando a aplicação do conceito de distância entrópica usado
neste trabalho para descrever outras grandezas que apresentem evolução semelhante. Em
relação à grandeza descrita pelo modelo, a distância entrópica, apesar de ser aplicada neste
caso à complexidade de diagramas de classes, também pode ser adaptada a outros sistemas
físicos que apresentem relacionamentos ponderados entre seus componentes.
Um destes casos pode ser o de um sistema constituído por componentes de hardware que se
interconectam de forma complexa. Caso seja possível aplicar a tal sistema um peso a cada
conexão entre dois de seus componentes, pode-se aplicar o conceito de distância entrópica
para medir sua complexidade estrutural e, associar este valor ao modelo do mapa logístico
para dar uma medida da estabilidade do sistema.
Outra abordagem promissora pode ser associada ao conceito de Domain-Specific Modeling
(DSM), um conceito que oferece uma abordagem que permite usar uma linguagem de
modelagem de forma a atingir um nível de abstração que aumente a velocidade de
desenvolvimento e diminua o número de erros. De forma resumida, permite a especificação
de programas usando apenas modelos conceituais (TOLVANEN, J-P., 2008).
Trata-se uma abstração de alto nível que conecta objetos de diversos tipos entre si. Desta
forma, uma atribuição de pesos a estes relacionamentos também pode ser definida de forma a
permitir uma medida da distância entrópica associada ao sistema. De fato, o alto nível de
abstração deste tipo de abordagem talvez seja até mais adequada de ser representado pelo
conceito de distância entrópica do que o aplicado ao diagrama de classes. E a sua modelagem
com a utilização do mapa logístico pode dar uma idéia da variação da estabilidade estrutural
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do modelo conceitual em estudo. Esta afirmação pode ser fonte de futuros experimentos que a
comprove ou refute.
Concluindo, tanto a nova forma de cálculo para a distância entrópica como as duas
possibilidades levantadas acima de uso da distância entrópica como medida de complexidade
podem ser perfeitamente aplicadas ao modelo definido neste trabalho, uma vez que, conforme
ressalta Monteiro (2006), conceitos gerais da Teoria de Sistemas Dinâmicos transcendem a
origem particular do modelo.
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APÊNDICE A – Diagramas de Controle
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Neste apêndice se encontram os diagramas classes de controle referentes a um sistema de
Recursos Humanos fictício idealizado para o uso no estudo de caso.

Figura 41-Diagrama com ( = 2 classes

Figura 42-Diagrama com ( = 3 classes

Figura 43- Diagrama com ( = 4 classes
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Figura 44-Diagrama com ( = 5 classes

Figura 45-Diagrama com ( = 6 classes

Figura 46-Diagrama com ( = 7 classes
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Figura 47-Diagrama com ( = 8 classes

Figura 48-Diagrama com ( = 9 classes
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Figura 49-Diagrama com ( = 10 classes

Figura 50-Diagrama com ( = 11 classes
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Figura 51-Diagrama com ( = 13 classes

Figura 52-Diagrama com ( = 15 classes
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Figura 53-Diagrama com ( = 16 classes

Figura 54-Diagrama com ( = 17 classes
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Figura 55-Diagrama com ( = 19 classes

Figura 56-Diagrama com ( = 20 classes
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Figura 57-Diagrama com ( = 22 classes

Figura 58-Diagrama com ( = 23 classes
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Figura 59-Diagrama com ( = 24 classes

Figura 60-Diagrama com ( = 26 classes
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Figura 61-Diagrama com ( = 27 classes

Figura 62-Diagrama com ( = 29 classes
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Figura 63- Diagrama com ( = 30 classes

Figura 64-Diagrama com ( = 32 classes
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Figura 65-Diagrama com ( = 33 classes

Figura 66-Diagrama com ( = 38 classes
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APÊNDICE B – Resultados dos ciclos de Experimentos
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Neste apêndice se encontram os gráficos obtidos a partir da aplicação da ferramenta solver
para todos os ciclos dos três experimentos realizados no estudo de caso, conforme ilustrado na
tabela 22.
Tabela 22-Descrição das substituições nos experimentos e seus ciclos
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Experimento 1 / Ciclo 1
(R calculado, Som a dos Quadrados) x R inicial

Soma dos Quadrados Estáveis

4,500

0,19000

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000
0,500

Som a dos Q uadrados

4,000

0,18500
0,18000
Soma dos Quadrados

0,17500
0,17000
0,16500
0,16000

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R inicial

Mapa Logístico - Experimento 1 / Ciclo 1
0 ,9 0 0 00
0 ,8 0 0 00
0 ,70 0 00
0 ,6 0 0 00
0 ,50 0 00
0 ,4 0 0 00
0 ,3 0 0 00
0 ,2 0 0 00
0,10 0 00
0 ,0 0 0 00
0
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10

15

20

25

Número d e Classes

Figura 67-Resultados do Experimento 1 / Ciclo 1
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Experimento 1 / Ciclo 2
(R calculado, Soma dos Quadrados) x R inicial

Soma dos Quadrados Estáveis
0,26500

4,000

0,26000

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

S om a dos Q uadrados

4,500

0,25500
0,25000
0,24500

Soma dos Quadrados

0,24000
0,23500
0,23000

0,500
0,000

0,22500
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

2,6

R inicial

3,1

3,6

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 1 / Ciclo 2
0,9 0000
0,8 0000
0,70000
0,6 0000
0,50000
0,4 0000
0,3 0000
0,2 0000
0,10000
0,0 0000
0
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Figura 68-Resultados do Experimento 1 / Ciclo 2
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Experimento 1 / Ciclo 3
(R calculado, Som a dos Quadrados) x R inicial

Soma dos Quadrados Estáveis
0,09000

4,000

0,08000

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

Som a dos Q uadrados

4,500

0,07000
0,06000
0,05000

Soma dos
Quadrados

0,04000
0,03000
0,02000
0,01000

0,500

0,00000

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 1 / Ciclo 3
0,80000
0,70000
0,60000
0,50000
0,40000
0,30000
0,20000
0,10000
0,00000
0
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Figura 69-Resultados do Experimento 1 / Ciclo 3
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Experimento 1 / Ciclo 4
Soma dos Quadrados Estáveis

Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados
0,38000

4,000

0,37500

3,500
3,000

R calculado

2,500
2,000

Soma dos
Quadrados

1,500
1,000

Som a dos Q uadrados

4,500

0,37000
0,36500
0,36000

Soma dos Quadrados

0,35500
0,35000
0,34500
0,34000

0,500

0,33500

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 1 / Ciclo 4
0,90000
0,80000
0,70000
0,60000
0,50000
0,40000
0,30000
0,20000
0,10000
0,00000
0
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Figura 70-Resultados do Experimento 1 / Ciclo 4
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Experimento 1 / Ciclo 5
Soma dos Quadrados Estáveis

Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados
0,33000

4,000

0,32500

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

So m a d os Q u ad ra do s

4,500

0,32000
0,31500
0,31000

Soma dos Quadrados

0,30500
0,30000
0,29500
0,29000

0,500

0,28500

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 1 / Ciclo 5
0,90000
0,80000
0,70000
0,60000
0,50000
0,40000
0,30000
0,20000
0,10000
0,00000
0
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Figura 71-Resultados do Experimento 1 / Ciclo 5
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Experimento 2 / Ciclo 1
Soma dos Quadrados Estáveis

Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados
0,34000

4,000

0,33500

3,500

0,33000

3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000
0,500

Som a dos Q uadrados

4,500

0,32500
0,32000

Soma dos
Quadrados

0,31500
0,31000
0,30500
0,30000
0,29500

0,000

0,29000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

2,6

3,1

R Inicial

3,6

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 2 / Ciclo 1
0 ,9 00 00
0 ,8 00 00
0 ,700 00
0 ,6 00 00
0 ,500 00
0 ,4 00 00
0 ,3 00 00
0 ,2 00 00
0,100 00
0 ,0 00 00
0
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Figura 72-Resultados do Experimento 2 / Ciclo 1
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Experimento 2 / Ciclo 2
Comparativo de R calculado, Som a dos Quadrados

Som a dos Quadrados Estáveis

4,500

0,44000

4,000

3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

Soma dos Q uadrados

0,43000

3,500

0,42000
0,41000

Soma dos
Quadrados

0,40000
0,39000
0,38000

0,500

0,37000

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 2 / Ciclo 2
1,0000 0
0,9000 0
0,8000 0
0,7000 0
0,6000 0
0,5000 0
0,4000 0
0,3000 0
0,2000 0
0 ,1000 0
0,0000 0
0
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Figura 73-Resultados do Experimento 2 / Ciclo 2
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Experimento 2 / Ciclo 3
Com parativo de R calculado, Soma dos Quadrados

Som a dos Quadrados Estáveis

4,500

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000
0,500
0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

Soma dos Quadrados

4,000

0,23400
0,23200
0,23000
0,22800
0,22600
0,22400
0,22200
0,22000
0,21800
0,21600
0,21400
0,21200

Soma dos
Quadrados

2,6

3,8

3,1

R Inicial

3,6

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 2 / Ciclo 3
0,9 00 00
0,8 00 00
0 ,700 00
0,6 00 00
0 ,500 00
0,4 00 00
0,3 00 00
0,2 00 00
0,100 00
0,0 00 00
0
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Figura 74-Resultados do Experimento 2 / Ciclo 3
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Experimento 2 / Ciclo 4
Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados

Soma dos Quadrados Estáveis
0,59000

4,000

0,58000

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

Som a dos Q uadrados

4,500

0,57000
0,56000
0,55000

Soma dos Quadrados

0,54000
0,53000
0,52000

0,500
0,000

0,51000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

2,6

3,1

R Inicial

3,6

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 2 / Ciclo 4
1,000 00
0 ,900 00
0 ,800 00
0,700 00
0 ,600 00
0,500 00
0 ,400 00
0 ,300 00
0 ,200 00
0,100 00
0 ,000 00
0
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Figura 75-Resultados do Experimento 2 / Ciclo 4
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Experimento 2 / Ciclo 5
Som a dos Quadrados Estáveis

Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados
0,51500

4,000

0,51000

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000
0,500

Soma dos Q uadrados

4,500

0,50500
0,50000
Soma dos
Quadrados

0,49500
0,49000
0,48500
0,48000

0,000

0,47500

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

2,6

3,1

R Inicial

3,6

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 2 / Ciclo 5
1,00000
0,90000
0,80000
0,70000
0,60000
0,50000
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Figura 76-Resultados do Experimento 2 / Ciclo 5
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Experimento 3 / Ciclo 1
Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados

Som a dos Quadrados Estáveis
0,27500

4,000

0,27000

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

Soma dos Q uadrados

4,500

0,26500
0,26000
Soma dos
Quadrados

0,25500
0,25000
0,24500
0,24000

0,500
0,000

0,23500
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

2,6

3,1

R Inicial

3,6

R Inicial

Mapa Logístico, experimento 3 / Ciclo 1
0,90000
0,80000
0,70000
0,60000
0,50000
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0,30000
0,20000
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0,00000
0
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Figura 77-Resultados do Experimento 3 / Ciclo 1
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Experimento 3 / Ciclo 2
Som a dos Quadrados Estáveis

Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados
0,25000

4,500

3,500
3,000
2,500
R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

Soma dos Q uadrados

4,000
0,20000
0,15000
Soma dos
Quadrados

0,10000
0,05000

0,500
0,00000

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 3 / Ciclo 2
0,90000
0,80000
0,70000
0,60000
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Figura 78-Resultados do Experimento 3 / Ciclo 2
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Experimento 3 / Ciclo 3
Som a dos Quadrados Estáveis

Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados
0,78500

4,000

0,78400

3,500
3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

Soma dos Q uadrados

4,500

0,78300
0,78200

Soma dos
Quadrados

0,78100
0,78000
0,77900

0,500
0,000

0,77800

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 3 / Ciclo 3
1,200 00

1,000 00

0,800 00

0,600 00

0,400 00

0,200 00

0,000 00
0
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Figura 79-Resultados do Experimento 3 / Ciclo 3
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Experimento 3 / Ciclo 4
Com parativo de R calculado, Soma dos Quadrados

Som a dos Quadrados Estáveis
0,08878

4,000

0,08877

3,500

0,08877

3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000
0,500

Soma dos Q uadrados

4,500

0,08876
0,08876
Soma dos
Quadrados

0,08875
0,08875
0,08874
0,08874
0,08873
0,08873

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 3 / Ciclo 4
0 ,9 0 00 0
0 ,8 0 00 0
0,70 00 0
0 ,6 0 00 0
0,50 00 0
0 ,4 0 00 0
0 ,3 0 00 0
0 ,2 0 00 0
0 ,10 00 0
0 ,0 0 00 0
0
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Figura 80-Resultados do Experimento 3 / Ciclo 4

30

35

40

113

Experimento 3 / Ciclo 5
Comparativo de R calculado, Soma dos Quadrados

Soma dos Quadrados Estáveis
0,46800

4,500
4,000

3,000
2,500

R calculado

2,000

Soma dos Quadrados

1,500
1,000

Som a dos Q uadrados

0,46700

3,500

0,46600
0,46500

Soma dos Quadrados

0,46400
0,46300

0,500
0,46200

0,000
2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,6

3,8

3,1

3,6

R Inicial

R Inicial

Mapa Logístico, Experimento 3 / Ciclo 5
1,0 0 00 0
0 ,9 0 00 0
0 ,8 0 00 0
0,70 00 0
0 ,6 0 00 0
0,50 00 0
0 ,4 0 00 0
0 ,3 0 00 0
0 ,2 0 00 0
0 ,10 00 0
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Figura 81-Resultados do Experimento 3 / Ciclo 5
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