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RESUMO
Apesar do alto custo de manutenção, sistemas de software legados ainda são
essenciais para a operação dos negócios. Tipicamente, esses sistemas foram
desenvolvidos há muito tempo, com tecnologias obsoletas, e possuem pouca ou
nenhuma documentação. Além disso, seus desenvolvedores e patrocinadores
originais já não estão presentes na empresa e a compreensão sobre os sistemas é
limitada tanto para os analistas de TI quanto para os analistas de negócio, ratificando
a dificuldade em realizar a sua manutenção. Este trabalho apresenta uma abordagem
para extração de conhecimento em sistemas legados, considerando como insumo o
artefato mais fidedigno do software sobre as regras implementadas e seu estado real:
o código fonte. Essa abordagem baseia-se na tradução do código fonte para
linguagem natural, através do processo de Tradução Estatística de Máquina proposto
pelos autores da ferramenta Pseudogen, inicialmente criada para facilitar o
aprendizado de linguagens de programação. A principal contribuição deste trabalho
é, através de uma metodologia de Pesquisa-Ação, apresentar e aplicar a ferramenta
Pseudogen em um novo contexto: extração de regras de negócio a partir do código
fonte em SQL, favorecendo o processo de compreensão de software tanto para
mantenedores quanto para os usuários do sistema. O experimento utiliza parte de um
sistema legado do mercado financeiro desenvolvido usando stored procedures.
Palavras-chave: extração de conhecimento; compreensão de software; sistemas
legados; código fonte; SQL; pseudo-código.

ABSTRACT

Business rules extraction in legacy systems through source code: an action
research
Despite the high cost of maintenance, legacy software systems are still
essential to business operations. Typically, these systems were developed long time
ago, with technologies now obsolete, and have little or no documentation. In addition,
their original developers and sponsors are no longer present and understanding about
the systems is limited to both IT analysts and business analysts, confirming the
difficulty in performing maintenance. This research project presents an approach for
knowledge extraction in legacy systems, using as input the most reliable artifact from
software regarding implemented rules and its real condition: the source code. This
approach is based on the translation of the source code into natural language, through
the Machine Statistical Translation process proposed by the authors of Pseudogen
tool, initially created to facilitate the learning of unknown programming languages. The
main contribution of this work is, through a Research-Action methodology, the
presentation and application of the Pseudogen tool in a new context: extracting
business rules from the source code in SQL, favoring the process of understanding
software both for maintainers and for system users. The experiment uses part of a
legacy financial market system developed using stored procedures.
Keywords: knowledge extraction; software comprehension; legacy systems; source
code; SQL; pseudo-code.
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1

INTRODUÇÃO
Neste capítulo são descritos a motivação, o objetivo, o método de trabalho e a

organização dos demais capítulos deste trabalho.
1.1 Motivação
Sistemas legados são sistemas computacionais que fornecem serviços essenciais
para a organização e, em sua maioria, tais sistemas foram desenvolvidos há muitos
anos utilizando tecnologias que já estão obsoletas. Entretanto, ainda são críticos para
o negócio (BENNETT, 1995).
Outras características presentes nos sistemas legados são a falta ou escassez de
documentação, dificuldade de compreensão das regras de negócio, linguagem de
programação obsoleta, desconhecimento das razões que motivaram decisões e
estilos de programação inconsistentes (DE LUCIA et al., 2001). Além disso, raramente
os mantenedores de software participaram do seu projeto e a tendência é que o
conhecimento permaneça com os engenheiros, arquitetos e/ou desenvolvedores
desses sistemas (CHIKOFSKY, 1990).
As atividades de Manutenção de Software são responsáveis por modificar um
produto de software depois de entregue, melhorar desempenho, corrigir falhas ou
adaptar o produto às modificações do ambiente (IEEE, 1998). Anquetil et. al. (2007)
propõem que a Manutenção de Software pode ser vista como uma questão de Gestão
de Conhecimento, isso é, adquirir, armazenar e tornar acessível o conhecimento sobre
o software pode melhorar as condições nas quais a manutenção é realizada.
Rashid et al. (2009) identificaram que o custo com Manutenção de Software pode
chegar a 90% dos custos totais do ciclo de vida do sistema. Além disso, segundo o
SWEBOK (BOURQUE et al., 2014), de 40% a 60% desse esforço em Manutenção é
dedicado apenas para entender o software.
No que se refere à manutenção de sistemas legados, esses altos números se
justificam devido às dificuldades citadas anteriormente. Além disso, as áreas de
Negócios e Operações, responsáveis pela definição de novas demandas e operação
do sistema, também são afetadas pelas questões de dificuldade de compreensão.
Isso porque, assim como os desenvolvedores originais, os requisitantes originais não
necessariamente estão presentes para justificar as decisões e regras de negócio que
resultaram no sistema legado.
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Nesse contexto, o problema alvo desta pesquisa é tratar a deficiência na
compreensão do funcionamento do software e das regras de negócios implementadas
em sistemas legados com falta ou escassez de documentação, buscando extrair
conhecimento sobre as regras de negócios, a fim de otimizar as atividades de
Manutenção de Software.
Recentemente, alguns estudos propuseram abordagens para realizar a extração
de regras ou processos de negócios de sistemas legados (KALSING et al., 2010)
(PÉREZ-CASTILLO, 2012) (NASCIMENTO, 2013) (KIRCHMAYR, 2016), com o intuito
de reduzir a defasagem na compreensão de sistemas legados. As abordagens, em
sua maioria, baseiam-se em técnicas de análise estática ou dinâmica do código fonte.
Técnicas de análise do código fonte (análise estática) interpretam determinada
linguagem de programação e geram informações que representam regras ou
requisitos de negócio implementados.
Técnicas de análise de log de execução (análise dinâmica) extraem os registros
de eventos referentes a um processo executado pelo software. Normalmente, os
registros possuem informações que indicam o horário da ocorrência, além do usuário
responsável (AALST et al., 2006).
No contexto de sistemas legados, poucos sistemas foram codificados para gerar
logs suficientes para o processo de mineração (NASCIMENTO, 2013), mas Kalsing
et. al (2010), Nascimento (2013) e Kirchmayr (2016) sugerem que a análise dinâmica
aliada à análise estática do código fonte é capaz de identificar os processos de
negócio.
Pode-se concluir que sistemas legados ainda estão presentes tanto no universo
acadêmico quanto nas empresas. Além disso, a extração de conhecimento em
sistemas (legados ou não) é um tema amplamente discutido no contexto acadêmico.
Diversas abordagens já foram propostas, mas ainda existem lacunas, uma vez que
nem todas as abordagens podem ser facilmente replicadas ou aplicadas a outras
tecnologias obsoletas ou com recursos escassos, como é o caso de sistemas legados.
1.2 Objetivo
A partir da observação do problema de falta de conhecimento e compreensão de
sistemas legados e da necessidade de sua modernização, este trabalho tem como
objetivo a extração de conhecimento em forma de regras de negócio a partir do código
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fonte, facilitando a compreensão do sistema. Para isso, será utilizada a ferramenta
Pseudogen, proposta por Fudaba et al. (2015), identificada através do Mapeamento
Sistemático da Literatura, descrito no Apêndice 1 e em Silva et. al. (2018), e escolhida
por gerar artefatos de saída de fácil entendimento (linguagem natural) e por ser
possível a adaptação para diversas linguagens de programação.
O objetivo deste trabalho é propor um novo contexto para a utilização da
ferramenta Pseudogen, criada originalmente com o intuito de facilitar o aprendizado
sobre linguagens de programação: extração de conhecimento do código fonte para
viabilizar a compreensão do software tanto para usuários quanto para analistas do
sistema.
A metodologia adotada foi a de Pesquisa-Ação, na qual foi aplicada e avaliada a
adaptação da ferramenta Pseudogen, com o intuito de extrair regras de negócio em
um sistema legado real de uma empresa do mercado financeiro brasileiro programado
em SQL usando procedures. A perspectiva da avaliação é quanto à qualidade do
conteúdo gerado pela aplicação da ferramenta e o quanto ele é capaz de prover
conhecimento sobre as regras que compõem o sistema legado.
1.3 Método de Trabalho
Esta pesquisa foi conduzida por meio de uma pesquisa-ação de cinco ciclos
distintos e incrementais, uma vez que ciclo após ciclo, novas informações foram
adicionadas para que se chegar a uma ferramenta que consiga realizar a tradução de
sentenças SQL.
As atividades que foram executadas são:
a) Configuração de um ambiente local e aplicação, conforme especificado em
https://github.com/delihiros/pseudogen;
b) Execução do primeiro ciclo da pesquisa-ação com a ferramenta em sua forma
original, através da execução da ferramenta com trechos de código Python
como insumo. Essa atividade se fez necessária para criar familiaridade com a
ferramenta;
c) Criação de sentenças SQL pareadas com suas respectivas traduções em
Inglês. Os pares de sentenças criados foram utilizados nas etapas de treino da
ferramenta Pseudogen;
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d) Análise e desenvolvimento da adaptação do script de análise léxica da
linguagem de programação SQL para ler os caracteres do código fonte,
agrupá-los em lexemas e classificar os agrupamentos (tokens);
e) Análise e desenvolvimento da adaptação do script de análise sintática (parser)
da linguagem de programação SQL para criar árvores de sintaxe para o código
fonte;
f) Execução dos demais ciclos de pesquisa, através do treino da ferramenta e
posterior execução;
g) Avaliação manual e automática de cada um dos ciclos de pesquisa-ação. A
avaliação manual é realizada pela autora, seguindo os critérios de fluência e
aderência da tradução em relação ao que é executado pelas sentenças SQL,
a fim de garantir que a tradução realmente reflita as regras do código. A
avaliação automática refere-se à execução dos scripts de testes BLEU e
RIBES, que medem a fluência das traduções geradas;
h) Avaliação com usuários e analistas dos sistemas, através de um questionário
e apresentação das traduções geradas, a ser realizado no final do último ciclo;
e
i) Conclusão da pesquisa, com a apresentação das contribuições e propostas de
trabalhos futuros e melhorias.

1.4 Organização do Trabalho
Esta dissertação está organizada em cinco capítulos e dois apêndices, conforme
detalhado a seguir.
O Capítulo 2, “Estado da Arte”, está dividido em quatro partes. A primeira,
“Manutenção de Software”, apresenta a definição dessa etapa do ciclo de vida do
software, os tipos de manutenção e seus desafios atuais. A segunda, “Compreensão
de Software”, explora esse domínio quanto à sua definição e técnicas apresentadas
em outros estudos que permitem alavancar o conhecimento e entendimento sobre o
software. A terceira, “Sistemas Legados”, apresenta a definição, características e
principais desafios desses sistemas, dentre os quais o alto custo de manutenção
devido ao alto tempo dispendido para a detecção de falhas por falta de conhecimento,
corroborando a motivação deste trabalho. A quarta, “Extração de Conhecimento”,
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apresenta técnicas de extração de conhecimento desenvolvidas pelas pesquisas
relacionadas, inspirando soluções para o problema abordado neste trabalho.
O Capítulo 3, “Método de Pesquisa”, apresenta uma descrição da Pesquisa-Ação
e as questões relativas à sua aplicação, tais como o planejamento, avaliação dos
ciclos e avaliação da pesquisa.
O Capítulo 4, “Execução da Pesquisa-Ação”, apresenta a execução das etapas
definidas no capítulo anterior, exibindo os detalhes da adaptação da ferramenta à
linguagem SQL, preparação do ambiente e do código fonte e processamento desse
código pela ferramenta. Também são apresentadas a avaliação da pesquisa e a
avaliação realizada por analistas e usuários do sistema.
O Capítulo 5, “Discussões Finais”, apresenta as conclusões, contribuições e
oportunidades identificadas nesta pesquisa. Também são apresentadas sugestões de
trabalhos futuros.
O Apêndice A, “Mapeamento Sistemático da Literatura”, apresenta uma breve
descrição sobre esse estudo secundário, seguido do planejamento e definição do
protocolo da pesquisa.
O Apêndice B, “Avaliação Humana”, apresenta os artefatos utilizados na avaliação
humana do Capítulo 4.
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2 ESTADO DA ARTE
Neste capítulo são apresentados conceitos gerais de Engenharia de Software e
estudos relacionados utilizados como base para este trabalho: Manutenção de
Software,

Compreensão

de

Software,

Sistemas

Legados

e

Extração

de

Conhecimento.
2.1 Manutenção de Software
A Manutenção de Software é parte integrante do ciclo de vida do software e tem
como objetivo principal modificar o software existente preservando sua integridade, o
que se torna necessário para correção de falhas, melhoria de desempenho ou
adaptação a um novo ambiente (IEEE, 1998).
Essas modificações podem ser divididas em quatro tipos:
a) Manutenção Corretiva: correção de falhas;
b) Manutenção Adaptativa: adaptação a um novo ambiente, norma ou plataforma;
c) Manutenção Perfectiva: alterações pontuais em funcionalidades originadas a
partir de uma solicitação dos usuários ou melhoria de desempenho; e
d) Manutenção Preventiva: melhorias proativas do software.
Anquetil et al. (2007) afirma que a Manutenção de Software não é um problema,
uma vez que não se pode e nem se deve tentar eliminá-la ou evitá-la, mas deve ser
vista como algo fundamental para que os sistemas continuem em sincronia com o
ambiente e com as necessidades dos usuários.
Ainda segundo Anquetil et al. (2007), um grande problema na Manutenção de
Software é a falta de conhecimento e a indisponibilidade ou inexistência de fontes que
auxiliem na compreensão do sistema. Tipicamente, o código é a única fonte de
conhecimento disponível para os mantenedores. Dada a relevância e importância do
conhecimento no desempenho das atividades, o autor sugere que a Manutenção de
Software pode ser vista como uma questão de Gestão de Conhecimento.
Kaur et al. (2015) sugerem algumas questões que podem provocar o alto custo
em Manutenção de Software, sendo elas: compreensão de software, análise de
impacto de mudanças, implementação de mudanças, testes de regressão,
disponibilidade

da

equipe,

conhecimento/expectativas/demandas

de

usuário,

relacionamento entre o produto de software e ambiente/usuário/mantenedores,
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tamanho do banco de dados, qualidade do software, idade do sistema,
tamanho/rotatividade/experiência da equipe de mantenedores, ambiente da operação,
tamanho do sistema, orçamento para manutenção, reestruturação para mudança e
sistemas legados.
Para Gupta et al. (2015), além do alto custo das atividades de Manutenção de
Software, os grandes desafios são a análise de impacto da mudança, mudanças
corretivas, mudanças adaptativas e compreensão de software.
Khanna et al. (2017) confirmam que os problemas citados em Kaur et al. (2015)
ainda estão presentes no contexto de Manutenção de Software, sendo que a falta de
compreensão sobre o software continua sendo um fator que interfere negativamente
em outras questões, tais como na análise de impacto da mudança e na custo de
manutenção.
Pode-se concluir que ainda existem problemas não resolvidos na Manutenção de
Software, fazendo com que o custo atrelado a essas atividades ainda seja
considerado elevado.

2.2 Compreensão de Software
Compreensão de Software é uma atividade importante na Engenharia de
Software, sendo necessária para facilitar o reuso, manutenção, reengenharia ou
extensão de um software existente (MAYRHAUSER et al, 1995). Maalej et al. (2014)
definem a Compreensão de Software como a atividade de entender como o sistema
de software ou uma parte dele funciona.
Em seu estudo, Robson et al. (1991) apresentam algumas técnicas e
ferramentas que auxiliam nessa atividade, tais como análise estática e dinâmica e
engenharia reversa. Apesar de ser um estudo muito antigo, as técnicas apresentadas
foram reproduzidas em publicações recentes.
Béron (2007) propõe uma abordagem baseada em análise estática e dinâmica,
visualização e modelos cognitivos para viabilizar a compreensão de software.
Entretanto, não foi apresentado um estudo de caso ou experimento para validar a
abordagem.
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Miranda et al. (2014) e Sora (2015) propõem uma estratégia para auxiliar a
compreensão de sistemas orientados a objetos baseada em análise estática do código
fonte, com o intuito de identificar as chamadas de métodos relevantes do sistema.
Para esses estudos, foram apresentados estudos de caso, entretanto, os artefatos de
saída representam um tipo de conhecimento pouco detalhado, fornecendo
informações apenas sobre o relacionamento entre as classes.
Noughi et al. (2015) propõem uma abordagem que combina análise dinâmica
e visualização para facilitar a compreensão de sistemas de software baseados na
interpretação de logs de execução de comandos SQL.
A visualização de software é uma técnica amplamente utilizada no contexto de
compreensão (PACIONE et al, 2004) (CARNEIRO et al, 2008) (DURU et al, 2013)
(MIRANDA et al, 2014) (PODILA et al, 2016). Esse conceito refere-se ao processo de
transformar a informação em uma forma gráfica. A exibição visual permite que o
analista perceba visualmente os recursos que estão escondidos nos dados, mas são
fundamentais para a exploração e análise (DIEHL, 2007). A visualização de software
facilita a compreensão do software por exibir uma visão geral sobre a estrutura e
comportamento do sistema, mas não foram encontrados estudos que sugerem sua
utilização para exibição das regras de negócio implementadas.
Em sua pesquisa, Schröter et al. (2017) concluíram que a compreensão do
código fonte é o foco da maioria das pesquisas publicadas na Conferência
Internacional de Compreensão de Software entre 2006 e 2016. Isso se deve ao fato
de que o código é a fonte mais confiável de conhecimento.
Com o intuito de verificar como os desenvolvedores compreendem o software
na indústria, Maalej et al. (2014) fizeram uma pesquisa exploratória com 28
desenvolvedores

profissionais,

além

de

uma

pesquisa

online

com

1.477

respondentes. Os resultados obtidos confirmaram a importância do código fonte para
acessar e obter conhecimento sobre o software, além de artefatos informais tais como
comentários no código fonte para compartilhar conhecimento. Um resultado revelador
foi que o estado da arte de ferramentas de compreensão de software é desconhecido
ou raramente utilizado na prática, evidenciando uma lacuna entre o mundo acadêmico
e o industrial.
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Posto isso, pode-se verificar que existem muitas publicações propondo
soluções que facilitem a compreensão de software, principalmente tendo o código
fonte como artefato de entrada. Entretanto, existem poucas referências sobre
aplicações práticas, fazendo com que a compreensão de software continue sendo um
problema de interesse.

2.3 Sistemas Legados
Em 1995, Bennet definiu sistemas legados como aqueles que fornecem serviços
essenciais para a organização, mas que foram desenvolvidos há muitos anos e com
tecnologia que se tornou obsoleta. Outras características presentes nos sistemas
legados são a falta ou escassez de documentação, compreensão limitada das regras
implementadas e alto custo de manutenção (VEERMAN, 2004).
Em um estudo recente, Srinivas et al. (2016) descreveram os principais desafios
dos sistemas legados, sendo eles:
a) Alto custo e lentidão devido ao hardware obsoleto;
b) Alto custo de manutenção, uma vez que a detecção de falhas dispende
muito tempo devido à falta de documentação e conhecimento sobre as
funcionalidades do sistema;
c) Integração com outros sistemas; e
d) Modernização do sistema legado.
A modernização é o processo de evolução dos sistemas de software, substituindo,
reprojetando, reutilizando ou migrando os componentes e plataformas. Esse processo
se faz necessário quando o sistema deixa de atingir as propriedades desejadas para
ele e traz como benefícios a redução de custos em manutenção e possibilidade de
expansão e flexibilização (KHADKA et al, 2014). Diversos estudos foram publicados
propondo a modernização de sistemas legados (WU et al, 1997) (LEE et al, 2003) (DE
LUCIA et al, 2008) (ALAHMARI et al, 2010) (BESERRA et al, 2012) (WAGNER, 2014)
(DORNINGER et al, 2017).
Segundo Khadka et al. (2014), os fatores motivadores para modernização de
sistemas legados são baixa agilidade para mudanças, alto custo de manutenção, falta
de conhecimento e propensão a falhas. Além disso, as maiores dificuldades no
processo de modernização são restrição de tempo, migração de dados, complexidade
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da arquitetura do sistema, compreensão do sistema, dificuldade para extrair a lógica
de negócio implementada, resistência da organização, custo, comunicação e análise
de viabilidade do investimento em modernização. A falta de conhecimento e
compreensão do sistema legado também foi indicada como uma dificuldade no
processo de modernização no estudo de Gholami et al. (2017).
Pode-se concluir que, mesmo com o reconhecimento das limitações dos sistemas
legados, eles ainda fazem parte do contexto acadêmico e industrial. Além disso, é
notável que a falta de conhecimento e compreensão é um fator crucial tanto nas
atividades de Manutenção de Software quanto no processo de modernização ou
migração.

2.4 Extração de Conhecimento
Para contornar a falta de conhecimento e compreensão do software, alguns
autores propõem técnicas de extração de conhecimento a partir de artefatos de
software, principalmente o código fonte, uma vez que nele podem ser encontradas
informações sobre o estado atual do sistema.
Luiz (2012) propõe um processo de recuperação de requisitos na engenharia
reversa de sistemas legados, utilizando como fonte as documentações existentes do
sistema, código e logs de execução. O processo definido baseia-se em analisar a
documentação existente, separar e organizar as informações coletadas em domínios
de negócio, redocumentar os requisitos, aplicar a técnica de análise das interfaces por
meio de testes de caixa-preta e analisar os traços de execução (logs). Além disso, o
código fonte permanece disponível e é consultado sempre que necessário. Ao final de
cada subprocesso, são realizadas reuniões com os analistas originais do sistema
legado para validação dos resultados obtidos. As etapas do processo proposto são
exibidas na Figura 1.

26
Figura 1 Subprocessos e atividades derivados do processo definido por Luiz (2012)

Fonte: Adaptado de LUIZ (2012)

Mesmo que o processo esteja bem definido e tenha sido reproduzido em uma
Pesquisa-Ação, a aplicação para outros casos se torna limitada. Isso porque
tipicamente os sistemas legados possuem pouca ou nenhuma documentação para
que ela seja fonte para extração de conhecimento. Além disso, os desenvolvedores
originais raramente estão presentes para apoiar na validação do conhecimento obtido.
Perez-Castillo (2012) define um framework chamado MARBLE (Modernization
Approach for Recovering Business Process from Legacy Information Systems) voltado
para a recuperação de processos de negócio baseado na Modernização Orientada
pela Arquitetura (Architecture-Driven Modernization - ADM).
O conhecimento gerado pelo MARBLE é extraído a partir do código fonte legado,
é integrado em um repositório comum de Metamodelo de Descoberta de
Conhecimento (Knowledge Discovery Meta-Model – KDM) e então transformado
gradualmente em modelos de processo de negócio, abrangendo os seguintes níveis
de abstração:
L0 – representação do sistema legado como uma coleção de diferentes artefatos de
software (código fonte, banco de dados, documentação, etc.);
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L1 - representação direta dos artefatos do sistema de software usando meta-modelos
específicos da linguagem (Platform-Specific Models - PSM);
L2 – representação da visão integrada dos conjuntos dos modelos PSM do L1
representados dentro do KDM, denominada PIM (Platform-Independent Model); e
L3 – representação dos modelos de processos de negócio utilizando o BPMN.
A Figura 2 apresenta uma visão geral do framework MARBLE.
Figura 2 - Visão geral do framework MARBLE (PEREZ-CASTILLO, 2012)

Fonte: Adaptado de PEREZ-CASTILLO (2012)

Perez-Castillo et al. (2012) apresentaram um estudo de caso para validar a
abordagem proposta. Entretanto, o artefato de saída possui baixo nível de abstração.
Além disso, existe uma limitação no framework no que se refere ao tempo gasto com
intervenções manuais para ajustar os modelos de processos obtidos.
Kalsing (2012) propõe uma abordagem de mineração incremental para
extração de modelos de processos de negócio a partir de traços de execução (logs)
de um sistema, baseado no algoritmo IncrementalMiner (KALSING at al, 2010). Em
teoria, o único insumo para a mineração são os logs de execução, entretanto, é
necessário que as regras de negócio estejam devidamente identificadas no código
fonte para que os logs sejam completos e suficientes.
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Moreno et al. (2013) propõem uma técnica que gera automaticamente
descrições em linguagem natural de classes Java, permitindo que qualquer leitor
compreenda o principal objetivo e a estrutura da classe. Um fator relevante na escolha
dessa técnica é que os comentários presentes no código fonte são levados em
consideração, podendo interferir na geração das descrições, incluindo informações
desnecessárias ou incorretas sobre o sistema. No entanto, a técnica pode ser aplicada
apenas para códigos Java, representando uma limitação.
Nascimento (2014) propõe um método semiautomático para descoberta de
processos de negócio implementados no código fonte, incorporando técnicas de
análise estática e dinâmica. O método proposto é composto por sete etapas, das quais
quatro são automáticas e três manuais. Assim como Kalsing (2012), utiliza o algoritmo
de mineração IncrementalMiner, tornando necessário que o código fonte possua em
seus logs todas as regras de negócios bem definidas.
Fudaba et al. (2015) propõem uma ferramenta automática para geração de
pseudo-código a partir do código fonte, descrevendo o funcionamento do código fonte
em linguagem natural e provendo compreensão sobre o sistema. A ferramenta é
baseada em Tradução Estatística de Máquina (Statistical Machine Translation - SMT),
especialmente Phrase-Based Machine Translation (PBMT) e Tree-to-String Machine
Translation (T2SMT).
O PBMT refere-se à relação frase-para-frase entre o trecho de código fonte e
as frases no idioma escolhido. Para descrever o PBMT, é necessário definir um
conjunto de expressões da linguagem de programação φ = [φ1, φ2, ..., φ|n|]. Cada
φn = < s(n) → t(n) > representa a n-ésima subsequência da sequência s(n) do código
fonte e a n-ésima subsequência da sequência t(n)

do idioma, fazendo a

correspondência entre o código fonte e a sua tradução para o idioma.
Exemplo:
φ = { < “if” → “SE”>, < “x” → “x” >, < “=” → “é igual”>, < “0” → “0”>}
Nesse caso, φ1 = < “if” → “SE”>, φ2 = < “x” → “x” > e assim, sucessivamente.
Por sua vez, o T2SMT gera uma árvore de análise que expressa a estrutura da
sentença do código fonte. Com essa árvore, é possível manipular melhor a estrutura
de entrada, garantindo uma melhor tradução para a linguagem natural.
Esses conceitos são normalmente utilizados para realizar a tradução entre duas
linguagens naturais (português – inglês, por exemplo), mas podem ser aplicados para
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qualquer outro tipo de tradução. Uma oportunidade apresentada nesse trabalho é a
possibilidade de aplicação em outras linguagens de programação, apesar de ter sido
utilizada a linguagem Python originalmente.

2.5 Ferramenta Pseudogen
Nesta seção são definidos os principais conceitos utilizados na ferramenta
Pseudogen.
De acordo com Razmara (2011), a Tradução de Máquina é a tradução automática
de uma linguagem natural para outra através do uso de computadores. A seguir, serão
apresentados a visão geral e conceitos fundamentais para seu desenvolvimento.
2.5.1 Visão Geral da Tradução Automática Estatística
Um sistema de tradução desse tipo visa, a partir de uma sequência de símbolos
de uma linguagem origem pertencente ao vocabulário Vorigem, transformá-la em uma
sequência de símbolos em uma linguagem alvo pertencente ao vocabulário Valvo.
Formalmente, dada uma sequência S de n palavras p1, p2, ..., pn pertencentes ao
vocabulário Vorigem (S = {p1, p2, ..., pn} Î Vorigem), o objetivo é encontrar uma sequência
S’ composta por m palavras p’1, p’2, ..., p’m pertencentes ao vocabulário Valvo (S’ = {
p’1, p’2, ..., p’m} Î Valvo) que sejam equivalentes de tradução (LOPEZ, 2008).
A Tradução Estatística de Máquina (Statistical Machine Translation – SMT), ou
Tradução Automática Estatística, é uma abordagem da Tradução de Máquina que é
caracterizada pelo uso de métodos de aprendizado de máquina (LOPEZ, 2008)
(GOUTTE et al, 2009). O aprendizado dá-se a partir do uso de algoritmos de
aprendizagem em um conjunto de textos e suas traduções, devidamente alinhados.
Esse tipo de tradução é baseado na hipótese de que toda sentença pertencente ao
vocabulário da linguagem alvo é uma tradução possível de uma sequência
pertencente ao vocabulário origem (BROWN et al, 1990).
Para garantir que a tradução seja a mais adequada possível, a Tradução
Automática Estatística adiciona probabilidades para cada sentença da linguagem
alvo. Para cada par de sentenças (𝑆, 𝑆’), 𝑃(𝑆 ' |𝑆) é interpretada como a probabilidade
de o tradutor gerar a sentença S’ do vocabulário alvo quando submetido à tradução
da sentença S do vocabulário origem (BROWN et al, 1990).
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Dada uma sentença origem S Î Vorigem, a probabilidade P(S’|S) é definida para
cada candidato S’ Î Valvo. A tarefa da Tradução Automática Estatística é buscar uma
sentença T Î Valvo que satisfaça a seguinte propriedade:
𝑇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑆 ' |𝑆)
𝑆′

(1)

Formalmente, a função argmax (argumento do máximo) é definida como
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑓(𝑥 ) = {𝑥 | ∀𝑦 ∶ 𝑓(𝑦) ≤ 𝑓(𝑥)}
𝑥

Em outras palavras, o argumento do máximo é o conjunto de pontos 𝑥 do domínio
que maximizam o valor de 𝑓(𝑥). Ou seja, é necessário encontrar o candidato S’ Î Valvo
que possua a maior probabilidade de ser a tradução da sentença origem S Î Vorigem
(BECK, 2012). Finalmente, esse candidato é a tradução T da sentença S.
Aplicando o teorema de Bayes em (1), obtém-se:
𝑃(𝑆 ' )𝑃(𝑆|𝑆 ' )
𝑇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑃(𝑆)

(2)

𝑆′

Como 𝑃(𝑆) independe de S’, a fórmula (2) se resume a
𝑇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑆 ' )𝑃(𝑆|𝑆 ' )

(3)

𝑆′

A equação (3) é conhecida como a Equação Fundamental da Tradução
Automática, na qual P(S’) representa a probabilidade de obter a sentença de saída e
P(S|S’) é a probabilidade de obter S tendo observado S’ (BROWN et al, 1990)
(VAREA, 2007).
Para se obter uma estimativa de 𝑃(𝑆|𝑆 ' ) e 𝑃(𝑆 ' ) são definidos um modelo de
tradução e um modelo de linguagem, respectivamente. O modelo de tradução garante
que o sistema produza hipóteses de sentenças alvo que correspondam às sentenças
origem, enquanto o modelo de linguagem garante que as sentenças obtidas como
artefatos de saída sejam corretas e prováveis na linguagem alvo (GOUTTE et al, 2009)
(OLIVEIRA, 2015).
A Figura 3 representa a arquitetura geral do processo de Tradução Automática
Estatística, que também é conhecido por Noisy-Channel Model (KOEHN, 2010).
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Figura 3 - Arquitetura do processo de Tradução Automática Estatística

Fonte: Adaptado de OCH et al, 2000.

2.5.2 Corpora Paralelos
Um corpus paralelo é um conjunto de textos pareados com sua tradução na
linguagem alvo (KOEHN, 2010) (FONSECA, 2014). A partir de grandes coleções de
textos (corpora paralelos), os sistemas de Tradução Automática Estatística são
treinados através de métodos estatísticos e podem generalizar, inclusive, dados não
vistos até o momento, diferentemente de outras abordagens que não utilizam esses
métodos (AMBATI, 2008) (BECK, 2012). A Tabela 1 apresenta exemplo de um corpus
paralelo.
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Tabela 1 - Exemplo de corpus paralelo (Português - Inglês)

Texto - Linguagem Origem (Português)
A produção de carros movidos a energia elétrica acelera pelo mundo, já
provoca mudanças na indústria automobilística e promete transformações
na mobilidade urbana. A frota global de automóveis elétricos e híbridos,
denominação dada aos modelos que utilizam um motor elétrico em
conjunto com um de combustão interna, superou 2 milhões de unidades
em 2016, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. China, Japão,
Estados Unidos e Europa são os principais mercados e concentram os
maiores fabricantes. O estoque de automóveis elétricos no mundo poderá
chegar a 70 milhões de unidades em 2025, de acordo com o relatório
Global EV Outlook 2017, da Agência Internacional de Energia (AIE). Outra
projeção, da consultoria Morgan Stanley, indica que em 2030 cerca de
16% da frota global de veículos de passeio será movida a baterias. Hoje,
eles representam 0,2% do mercado, que totaliza 947 milhões de
automóveis.

uguês)

Electric car produc
automobile industr
number of electric
electric motor in co
2 million vehicles w
year. The largest m
Japan, the United S
the world could rea
Outlook 2017 repo
projection, by Morg
vehicles will be pow
of the global marke

Texto - Linguagem Alvo (Inglês)

acelera pelo mundo, já
promete transformações
s elétricos e híbridos,
motor elétrico em
2 milhões de unidades
o anterior. China, Japão,
ados e concentram os
étricos no mundo poderá
ordo com o relatório
de Energia (AIE). Outra
ue em 2030 cerca de
movida a baterias. Hoje,
947 milhões de

Electric car production is increasing worldwide, provoking changes in the
automobile industry and promising to transform urban mobility. The
number of electric and hybrid cars (the latter meaning models that use an
electric motor in conjunction with an internal combustion engine) exceeded
2 million vehicles worldwide in 2016, a 60% increase over the previous
year. The largest manufacturers are based in the key markets of China,
Japan, the United States, and Europe. The number of electric vehicles in
the world could reach 70 million by 2025, according to the Global EV
Outlook 2017 report by the International Energy Agency (IEA). Another
projection, by Morgan Stanley, estimates that about 16% of all passenger
vehicles will be powered by batteries by 2030. Today, they represent 0.2%
of the global market, which totals 947 million vehicles.

Fonte: Adaptado de Caseli (2017) 1

2.5.3 Alinhamento
O conceito de alinhamento entre uma sentença e sua tradução foi introduzido
pelos modelos IBM (BROWN et al, 1993). Segundo Fournier (2008), existem dois tipos
de alinhamento: alinhamento em relação à sentença e alinhamento em relação à

1

Textos extraídos de http://revistapesquisa.fapesp.br/en/2018/01/12/the-rise-of-electricvehicles/?cat=cover (Inglês) e http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/08/15/a-ascensao-doseletricos/?cat=capa (Português)
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palavra. O alinhamento em relação à sentença refere-se à maneira como as
sentenças estão sequenciadas no corpus. Por exemplo, frases das duas metades do
corpus posicionadas igualmente formam um par de sentenças. Caso essas frases
sejam a tradução uma da outra, diz-se que as frases estão alinhadas (FOURNIER,
2008).
Por sua vez, o alinhamento em relação à palavra tem como objetivo gerar um
relacionamento entre palavras do vocabulário origem com palavras do vocabulário
alvo, conforme exemplo exibido na Figura 4.

vegetais

come

não

Ele

Figura 4 - Exemplo de alinhamento entre palavras

He
does
not
eat
vegetables
Fonte: Elaborado pela autora

Para que o sistema de tradução seja treinado, deve haver o correto alinhamento
em relação à sentença. Já o alinhamento em relação à palavra é gerado
automaticamente pelas próprias estatísticas do sistema (FOURNIER, 2008) (ODA et
al, 2015).
2.5.4 Modelos de Tradução
De acordo com Tripathi et al. (2010), existem três abordagens principais de
Tradução Automática Estatística: tradução baseada em palavras, tradução baseada
em phrases e tradução baseada em sintaxe. Essas abordagens referem-se à definição
do modelo de tradução.
Segundo Fonseca (2014), o modelo de tradução baseado em palavras é um
modelo probabilístico de tradução palavra por palavra, com a indicação de possíveis
traduções de uma palavra e a frequência dessas traduções, gerando uma distribuição
de probabilidade. Para tal, o corpus paralelo deve estar alinhado palavra por palavra.
O estado da arte deste modelo de tradução é conhecido como Modelo IBM 5 (BROWN
et al, 1990) e, embora ainda sirva de base para outros modelos, não é o mais indicado
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para traduções automáticas, uma vez que existem palavras sem equivalência em
outro idioma ou palavras que, isoladamente, não carregam o significado adequado
(expressões idiomáticas, por exemplo) (FONSECA, 2014).
Segundo Zens et al. (2002), o modelo de tradução baseado em phrases tem como
objetivo reduzir a lacuna do modelo de tradução baseado em palavras, levando em
consideração também o contexto da informação. Para isso, as sentenças da
linguagem origem são segmentadas em phrases. A Figura 5 representa um exemplo
de tradução baseada em phrases.
Figura 5 - Exemplo de tradução baseada em phrases

FONTE: In the evening I would like to relax and maybe go to the sauna
Segmentação da fonte
in the evening
I would like to relax
and
maybe go to the sauna

Tradução
À noite
eu gostaria de relaxar
e
talvez ir à sauna

ALVO: À noite eu gostaria de relaxar e talvez ir à sauna
Fonte: Adaptado de Zens et al. (2002).

Da mesma maneira que o modelo de tradução baseado em palavras, no modelo
de tradução baseado em phrases é necessário realizar o alinhamento entre as
palavras dos pares de frases do corpus paralelo e, a partir daí, é realizada a extração
das phrases, conforme exemplificado na Figura 6.
Figura 6 - Exemplo de alinhamento e extração de phrases

Amanhã

é

um

Tomorrow
is
a
new
day
um

novo

novo

P

dia

(Amanhã, Tomorrow), (Am
Tomorrow is a), (Amanhã
um novo dia, Tomorrow is
day), (a new, um novo), et
Phrases possíveis

dia

(Amanhã, Tomorrow), (Amanhã é, Tomorrow is), (Amanhã é um,
Tomorrow is a), (Amanhã é um novo, Tomorrow is a new), (Amanhã é
um novo dia, Tomorrow is a new day), (é um, is a), (novo dia, new
day), (a new, um novo), etc.

Fonte: Adaptado de Khoen (2010)
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A tradução baseada em phrases supera duas grandes lacunas da tradução
baseada em palavras: expressões idiomáticas e reordenação local (por exemplo,
reordenação da frase “se x por 5 é divisível” para “se x é divisível por 5”) (RAZMARA,
2011) (ODA et al, 2015). Apesar disso, esse modelo de tradução não é capaz de
promover reordenação de longas distâncias, mas levando em consideração a
estrutura das sentenças, o modelo de tradução baseado em sintaxe visa superar esse
problema (AMBATI, 2008) (RAZMARA, 2011).
Segundo Ahmed et al. (2005), o objetivo do modelo de tradução baseado em
sintaxe é considerar explicitamente uma representação da sintaxe das sentenças.
Exemplos de árvores sintáticas são exibidos na Figura 7. Existem diversas
abordagens desse modelo, tais como árvore-para-string, string-para-árvore, árvorepara-árvore ou string-para-string (WILLIAMS et al, 2016). O modelo baseia-se na
análise sintática (parsing) da sentença origem, alvo ou ambas, a depender da
abordagem (ITTYCHERIAH, 2010). Com a estrutura de árvores sintáticas, é possível
obter em qualquer linguagem o nó referente ao sujeito (sintagma nominal), predicado
(sintagma verbal) e seus elementos. Desse modo, o modelo baseado em sintaxe é
capaz de reordenar as palavras, buscando os elementos das árvores de acordo com
alinhamento (ITTYCHERIAH, 2010).
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Figura 7 - Exemplo de árvore sintática (Português e Inglês)

Fonte: Elaborado pela autora

O modelo de tradução que será utilizado neste trabalho será o de árvore-parastring, formalmente apresentado por Yamada et al. (2001). Esse modelo recebe como
entrada árvores sintáticas, isso é, é inerente um pré-processamento das sentenças
na linguagem origem construindo árvores sintáticas correspondentes a elas. O modelo
baseia-se em executar operações em cada nó da árvore para produzir a sentença
traduzida. As operações são reordenação dos nós, inclusão de novas palavras nos
nós e tradução das palavras contidas nas folhas (YAMADA et al, 2001). A Figura 8
representa as etapas da tradução árvore-para-string.
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Figura 8 - Operações – árvore-para-string

Fonte: Adaptado de Yamada e Knight (2001)
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2.5.5 Modelos de Linguagem
Enquanto o modelo de tradução tem como objetivo garantir a fidelidade da
tradução, isso é, a correta correspondência de uma sentença na linguagem origem
para a linguagem alvo, o modelo de linguagem visa garantir a fluência da tradução. O
intuito é garantir que o sistema de tradução não só produza sentenças de saída que
sejam verdadeiras no contexto do idioma alvo, mas também sejam fluentes tais como
a tradução humana (KOEHN, 2010) (FONSECA, 2014). Por exemplo, é preferível que
um sistema de tradução de Português (linguagem origem) para Inglês (linguagem
alvo) traduza a frase “o corpo humano é complexo” para “the human body is complex”,
ao invés de “the body human is complex”. Em outras palavras, a probabilidade da
primeira sentença deve ser maior do que a probabilidade da segunda.
O principal modelo de linguagem é o baseado em n-gramas (KOEHN, 2010). Um
n-grama é definido como uma sequência de n palavras. Por exemplo, a sentença “Este
ano não é bissexto” possui seis n-gramas: “<s> Este”, “este ano”, “ano não”, “não é”,
“é bissexto”, “bissexto <\s>”, onde “<s>” e “<\s>” representam o início e fim da frase,
respectivamente (FOURNIER, 2008). Esse modelo de linguagem é baseado na
probabilidade de uma certa palavra suceder outra(s), ou seja, é necessário calcular a
probabilidade de uma sequência de palavras através de sua frequência nos corpora
paralelos (FONSECA, 2014) (HEINTZ, 2014).
Formalmente, para um modelo n-grama, essa probabilidade é calculada a partir
da fórmula
@
<=?
𝑃(𝑆) = : 𝑃(𝑠< |𝑠<=>
)

(4)

<A?
<=?
onde 𝑚 é o tamanho da sentença S formada pelas palavras 𝑠?, 𝑠B , … , 𝑠@ e 𝑠<=>
são

todas 𝑛 − 1 palavras anteriores a 𝑠< (BECK, 2012).
A probabilidade do lado esquerdo da equação pode ser representada por
𝑃 (𝑠> |𝑠? … 𝑠>=? ) =

#(𝑠? … 𝑠> )
#(𝑠? … 𝑠>=? )

(5)

onde 𝑠?, 𝑠B , … , 𝑠> é um n-grama e # é o número de ocorrência no corpus. Isso é,
cada probabilidade do lado esquerdo da equação (4) é calculada através da razão
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entre a quantidade de vezes que uma sequência 𝑠? … 𝑠> ocorre no corpus e a
quantidade de vezes que a sequência 𝑠? … 𝑠>=? anterior ocorre (FOURNIER, 2008).
Por exemplo, considere as três sentenças “Marcos estava com dor de cabeça”,
“Eu estava com febre e sem dor”, “Marcos estava doente e com febre”. A probabilidade
da sentença “Eu estava com dor” (𝑃(𝐸𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑜𝑟)), considerando um modelo
2-gramas é:
𝑃(𝐸𝑢| < 𝑠 >) =

#(< 𝑠 >, 𝐸𝑢) 1
=
#(< 𝑠 >)
3

𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎|𝐸𝑢) =

#(𝐸𝑢, 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎) 1
=
#(𝐸𝑢)
1

𝑃(𝑐𝑜𝑚|𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎) =
𝑃(𝑑𝑜𝑟|𝑐𝑜𝑚) =
𝑃(<\𝑠 > |𝑑𝑜𝑟) =

#(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎, 𝑐𝑜𝑚) 2
=
#(𝑐𝑜𝑚)
3
#(𝑐𝑜𝑚, 𝑑𝑜𝑟) 1
=
#(𝑑𝑜𝑟)
2
#(𝑑𝑜𝑟, <\𝑠 >) 1
=
#(<\𝑠)
3

𝑃(𝐸𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑜𝑟) = 𝑃(𝐸𝑢| < 𝑠 >)𝑃(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎|𝑒𝑢)𝑃(𝑐𝑜𝑚|𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎)𝑃(𝑑𝑜𝑟|𝑐𝑜𝑚)𝑃(<\𝑠 > |𝑑𝑜𝑟) =

2
≈ 0,037
54

Caso os corpora paralelos sejam compostos apenas pelas três frases acima, a
probabilidade da frase “eu estava com dor” ser fluente é de 3,7%. Essa baixa
probabilidade deve-se à quantidade insatisfatória de sentenças que compõem os
corpora paralelos.
2.6 Considerações sobre as pesquisas
Nos diversos estudos apresentados, pode-se observar que a falta de
compreensão sobre o software é ainda um problema não resolvido que afeta tanto o
desenvolvimento quanto a manutenção de software, fazendo com que essa última
tenha altos custos atrelados, uma vez que o tempo para identificação da falha e ponto
de correção é inversamente proporcional ao nível de conhecimento dos
mantenedores.
No que se refere aos sistemas legados, a situação tende a se agravar devido
às suas características: escassez ou falta de documentação, linguagem de
programação obsoleta, estilo de programação inconsistente e ausência dos
desenvolvedores originais. Tipicamente, o código é a única fonte de informação a
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quem os mantenedores recorrem para adquirir conhecimento sobre o funcionamento
do sistema.
Com o intuito de reduzir a lacuna de conhecimento, diversos estudos propõem
técnicas, métodos e ferramentas para realizar a extração de conhecimento do
software. Técnicas de análise dinâmica do código fonte são frequentemente utilizadas
nesse contexto, entretanto nem todos os sistemas legados possuem traços de
execução suficientemente bem definidos a ponto de torná-los aptos à aplicação das
técnicas propostas. Para os casos em que não são gerados traços de execução com
informações suficientes, faz-se necessária a aplicação de alguma técnica de análise
estática ou ação manual para preparar o sistema para gerar logs completos.
Considerando

um

sistema

legado

com

escassez

ou

ausência

de

documentação, é razoável a escolha de uma técnica de extração de conhecimento
que seja adaptável a qualquer linguagem de programação e que utilize a fonte mais
confiável e única disponível: o código fonte.
Nesse contexto, a ferramenta Pseudogen aparece como uma solução viável
para realizar a extração de conhecimento, uma vez que utiliza apenas o código fonte
como artefato de entrada, de modo que a ausência ou escassez de documentação
presentes nos sistemas legados não prejudica a obtenção de conhecimento. Além
disso, utilizando-se apenas dos conceitos de Tradução Estatística de Máquina, a
ferramenta pode ser adaptada para qualquer outra linguagem de programação,
ampliando suas possibilidades de utilização.
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MÉTODO DE PESQUISA
Neste capítulo são apresentados o método de pesquisa adotado, os fundamentos

necessários para o desenvolvimento da ferramenta Pseudogen adaptada para SQL e
o planejamento de sua execução.

3.1 Caracterização do método de pesquisa
Neste trabalho, após a devida fundamentação teórica, são apresentados a
adaptação da ferramenta Pseudogen para SQL e experimentos para avaliar a eficácia
na extração de conhecimento sobre as regras de negócio através do código fonte.
Após cada experimento, é possível ajustar a ferramenta, garantindo sua melhor
versão para o objetivo proposto.
Segundo Tripp (2005), toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente
fundamentada de aprimorar a prática pode ser definida como investigação-ação, cujo
fluxo básico é representado na Figura 9.
Figura 9 - Fluxo de uma investigação-ação

Fonte: Adaptado de Tripp (2005)

Um dos diversos tipos de investigação-ação é a pesquisa-ação, que possui como
objetivo aprimorar a prática, através de planejamento, implementação, descrição e
avaliação de uma mudança, promovendo aprendizado constante tanto sobre a prática
quanto sobre a própria pesquisa (TRIPP, 2005).
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3.2 A ferramenta Pseudogen
Em ODA et al. (2015) é apresentada uma solução para gerar pseudo-código a
partir de um trecho de código fonte utilizando conceitos de Tradução Automática
Estatística, com modelo de tradução baseado em phrases e em árvore-para-string.
Após avaliações, conclui-se que o modelo de tradução baseado em árvore-para-string
gerou sentenças mais fluentes, mostrando-se mais eficaz no processo de tradução.
Posteriormente, os mesmos autores publicaram em FUDABA et al. (2015) a
consolidação dos resultados do artigo anterior, com a proposta da ferramenta
denominada Pseudogen2. Atualmente, a ferramenta dá suporte à geração de pseudocódigo em Inglês ou Japonês a partir de trechos de código na linguagem Python. A
Figura 10 apresenta uma visão geral da ferramenta.
Figura 10 – Visão geral da ferramenta Pseudogen

Fonte: Elaborado pela autora

Na Figura 10, as caixas pontilhadas representam os pontos em que deve haver
alteração para adaptar a ferramenta para outras linguagens de programação.

2

https://github.com/delihiros/pseudogen
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Primeiramente, será realizada a preparação do ambiente, com a instalação do
código do Pseudogen em máquina virtual Linux. Então, o código será lido e serão
identificados os trechos de alteração para adaptação para a linguagem SQL.
Em seguida, os pontos de adaptação previstos são: função de tokenização da
linguagem origem e função de geração de árvore sintática. Como na linguagem de
programação Python existem funções nativas que realizam essas operações (tokenize
e ast, respectivamente), devem ser utilizadas outras funções que sejam adequadas
para a linguagem SQL. Após pesquisa, foi identificada a função SQLParse 3 ,
desenvolvida por Andi Albrecht, que deve ser incorporada ao código fonte do
Pseudogen.
Por fim, deve ser preparado o corpus paralelo, formado pelo código fonte e sua
respectiva tradução em pseudo-código. Para isso, serão selecionados aleatoriamente
códigos na linguagem SQL através do repositório Git Hub e, em seguida, traduzidos.
Os demais pontos são processados pelo próprio Pseudogen ou outras
ferramentas de código aberto utilizadas por ele: Stanford Tokenizer 4 para tokenizar a
linguagem alvo (Inglês), KenLM (HEAFIELD, 2013) para gerar o modelo de linguagem,
Travatar (NEUBIG, 2013) para treinar e gerar as sentenças alvo utilizando o modelo
de tradução árvore-para-string.
3.3 Planejamento dos ciclos da pesquisa-ação
Nesta seção, são definidas as fases necessárias para o desenvolvimento da
ferramenta Pseudogen adaptada para a linguagem SQL.
São definidos cinco ciclos de pesquisa-ação, sendo o primeiro deles um ciclo
preparatório com a utilização da ferramenta em sua forma original e, os demais ciclos
com atividades de desenvolvimento referentes ao desenvolvimento do corpus paralelo
e à adaptação da ferramenta, conforme Figura 11.

3
4

https://github.com/andialbrecht/sqlparse
https://nlp.stanford.edu/software/tokenizer.shtml
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Figura 11 - Fluxo da Pesquisa-Ação

Fonte: Elaborado pela autora

No ciclo inicial desta pesquisa (ciclo 0) é realizada a preparação do ambiente e
execução da ferramenta Pseudogen da maneira como ela existe hoje. Essa etapa é
necessária para criar familiaridade com a ferramenta, bem como identificar
diretamente no código fonte os pontos de adaptação. Com exceção do ciclo 0, todos
os demais ciclos passam pelas etapas de desenvolvimento, treino e execução e
avaliação do ciclo.
No que se refere ao desenvolvimento do corpus paralelo, o ciclo 1 é baseado na
criação de uma primeira versão de corpus paralelo com a seleção de
aproximadamente 1000 instruções do tipo SELECT em SQL e suas respectivas
traduções para pseudo-código em Inglês. A construção do corpus paralelo não
contempla o método de junção de tabelas do tipo inner join, restringindo a tradução
a estrutura de select simples. Para o ciclo 2, ocorre a inclusão de mais sentenças e
suas respectivas traduções do tipo INSERT, DELETE e UPDATE. Nos ciclos 3 e 4, o
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corpus é alimentado com sentenças referentes ao comando CREATE FUNCTION e
CREATE PROCEDURE, respectivamente.
Para a criação do corpus paralelo, foi utilizada uma planilha geradora que possui
a estrutura de cada uma das instruções citadas (SELECT, INSERT, DELETE,
UPDATE, CREATE FUNCTION e CREATE PROCEDURE) e gera a quantidade de
sentenças desejada de maneira aleatória.
Após o desenvolvimento do corpus paralelo, são realizados os ajustes na
ferramenta para que ela esteja apta a realizar traduções de sentenças SQL. Os ajustes
realizados são detalhados na execução de cada ciclo.
Em seguida, são executados o comando de treino da ferramenta com o corpus
que foi desenvolvido e o comando de execução da ferramenta. Na execução da
ferramenta, são submetidos trechos de código fonte SQL e as traduções obtidas são
avaliadas pelos critérios descritos na Seção 3.4.
Após a realização de todos os ciclos, já com a ferramenta adaptada para realizar
a tradução de todas as sentenças previstas, são realizadas as avaliações dos cenários
de testes descritos na Seção 3.5.
3.4 Avaliação do ciclo da pesquisa-ação
Em cada ciclo, foram realizadas avaliações manual e automática. A avaliação
manual foi através de análise da própria autora e se resumiu em verificar se a
sentença alvo gerada é gramaticalmente correta, fluente no idioma Inglês, e se
imprime corretamente a regra de negócio implementada pelo trecho de código fonte
utilizado.
Para a avaliação automática, serão utilizadas as métricas utilizadas pelo
Pseudogen original: BLEU (PAPINENI, 2002) e RIBES (ISOZAKI, 2010). A partir das
sentenças geradas pelo Pseudogen, as métricas são capazes de identificar sua
qualidade em termos de gramática e fluência. Para realizar a execução da avaliação
automática, é necessário preparar dois arquivos de entrada, sendo o primeiro o
conjunto de sentenças traduzidas pela adaptação do Pseudogen e, o segundo, o
conjunto de sentenças traduzidas manualmente pela autora.
Além disso, no final do último ciclo da pesquisa ação, o resultado final da
ferramenta Pseudogen adaptada foi avaliado de acordo com os critérios descritos na
Seção 3.5.
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3.5 Avaliação da ferramenta Pseudogen adaptada
Após a adaptação da ferramenta Pseudogen para a linguagem SQL, foram
realizadas validações para garantir a eficácia da solução na tradução do código para
linguagem natural. A seguir, são descritos o escopo, cenários e critérios de aceite das
validações.
3.5.1 Escopo
O escopo das validações da ferramenta Pseudogen adaptada limita-se à sua
execução em procedures, funções ou trechos de código desenvolvidos na linguagem
SQL, sem erros de sintaxe ou lógica. Por se tratar de procedures utilizadas em
sistemas legados, assume-se como premissa, que as mesmas são funcionalmente
corretas.
A aplicação da ferramenta Pseudogen adaptada para objetos desenvolvidos
em qualquer outra linguagem é considerada fora do escopo dos testes.
3.5.2 Cenários de Avaliação
São definidos quatro cenários com o intuito de avaliar se a ferramenta adaptada
é capaz de traduzir funções e procedures SQL.
3.5.2.1

Cenário 1 – Função sem condições

Nesse caso, foi testada a execução da ferramenta Pseudogen adaptada em
funções que não possuíam condições do tipo if-else, exemplificada pela Figura 12.
Figura 12 - Exemplo de função sem condição if-else

Fonte: Elaborado pela autora
3.5.2.2

Cenário 2 – Função com condições
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Nesse caso, foi testada a execução da ferramenta Pseudogen adaptada em
funções que possuíam diversas condições do tipo if-else, exemplificada pela Figura
13.
Figura 13 - Exemplo de função com condição do tipo if-else

Fonte: Elaborado pela autora
3.5.2.3

Cenário 3 – Procedures que não acionam outros objetos

Nesse caso, foi testada a execução em procedures que não fazem chamadas
a outras procedures, conforme exemplo da Figura 14. Para esse caso, são aceitas
procedures que possuam diversos comandos e condições, desde que todos eles
estejam contidos completamente na procedure original.
Figura 14 - Exemplo de procedure que não aciona outros objetos

Fonte: Elaborado pela autora
3.5.2.4

Cenário 4 – Procedures que acionam outros objetos

Nesse caso, será testada a execução em procedures que chamam outras
procedures ou funções. Para esse cenário, não é escopo que a ferramenta Pseudogen
adaptada faça a tradução encadeada de todos os objetos. Isso é, caso a procedure a
ser traduzida faça chamada a outras procedures ou funções, essas não serão
traduzidas juntas com a chamadora. No exemplo da Figura 15, caso seja necessário,
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deve ser processada a tradução dos objetos F_VerificaTaxaJuros e P_ExcluiContrato
separadamente à tradução do objeto chamador P_AjusteTaxa.
Figura 15 - Exemplo de procedure que aciona outros objetos

Fonte: Elaborado pela autora
3.5.3 Critérios de Aceite
O critério de aceite para todos os cenários descritos anteriormente é que toda
saída do processamento da tradução seja descrita em linguagem natural e legível, de
acordo com a avaliação da autora. As validações descritas acima foram executadas
ao final do último ciclo da pesquisa ação, uma vez que a cada ciclo, novos tipos de
sentenças foram incluídos no corpus para que se chegue no resultado final de
tradução de todo tipo de sentença, função e procedure SQL.
Nos casos em que as traduções não atingissem um nível satisfatório de
legibilidade, de acordo com o julgamento da autora, seria necessária a execução de
mais um ciclo de pesquisa.
3.5.4 Avaliação Humana
Como avaliação complementar, foram realizadas validações humanas com
usuários e analistas do sistema legado. Na primeira etapa da avaliação, foram
coletadas as respostas dos participantes à pergunta: “Você acredita que tornar o
código legível e acessível para todos pode facilitar a compreensão sobre o
funcionamento do sistema?”. Na segunda etapa da avaliação, para verificar a
aceitabilidade das traduções geradas no que se refere ao entendimento do código e
à fluência da tradução, foram selecionados códigos SQL, submetidos à tradução, e os
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resultados obtidos apresentados aos avaliadores que pontuaram cada uma das
sentenças com notas de 0 a 5, conforme critérios exibidos na Tabela 2.

Tabela 2 - Critérios da avaliação humana

Entendimento do código
0 Não é possível entender o que o código faz
1 É muito difícil entender o que o código faz
2 É difícil entender o que o código faz
3 Não é fácil e nem difícil entender o que o código faz
4 É fácil entender o que o código faz
5 É muito fácil entender o que o código faz
Fluência da Tradução
0 Sentença não foi traduzida
1 Impossível entender a sentença
2 Sentença gramaticalmente incorreta e difícil de entender
3 Sentença gramaticalmente incorreta e possível de entender
4 Sentença gramaticalmente correta mas não fluente
5 Sentença gramaticalmente correta e fluente
Fonte: Elaborado pela autora
O resultado final foi obtido através da multiplicação dos valores obtidos em cada
um dos critérios, totalizando no máximo 25 pontos (100%) para cada um dos quatro
objetos utilizados. Os resultados que chegassem mais próximos aos 25 pontos
refletiriam as traduções mais corretas no entendimento dos avaliadores.
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4

EXECUÇÃO DA PESQUISA AÇÃO

Neste capítulo serão apresentados as etapas e os resultados de cada ciclo da
pesquisa-ação.
4.1 CICLO 0
Nesse ciclo, ocorreu o primeiro contato com a ferramenta Pseudogen, através da sua
instalação e execução, sem nenhuma alteração de sua versão original.
Para realizar a instalação da versão original do Pseudogen, foram executados os
seguintes passos através de uma máquina virtual Linux:
a) Acessar o cmd;
b) Executar o comando git clone, a partir do repositório github de códigos abertos,
para realizar a cópia do código fonte para a máquina (git clone
https://github.com/delihiros/pseudogen.git);
c) Acessar a pasta principal da aplicação (cd pseudogen);
d) Executar o comando docker build para realizar a instalação via Docker (docker
build -t originalpseudogen .);
e) Executar o comando docker run para executar a aplicação (docker run -it
originalpseudogen);
f) Acessar a pasta data, local onde a aplicação é treinada e executada (cd data;
g) Executar o comando de treino da aplicação (../train-pseudogen.sh -p all.code e all.anno). O parâmetro all.code representa o arquivo do corpus que contém
os trechos de código em Python. O parâmetro all.anno representa o outro lado
do corpus paralelo, contendo as respectivas traduções dos códigos Python em
Inglês; e
h) Executar a aplicação para realizar uma tradução através do comando run
(../run-pseudogen.sh -f tune/travatar.ini) seguido do trecho de código Python
que se deseja traduzir.
4.2 CICLO 1
Nesse ciclo, ocorreu a adaptação da ferramenta Pseudogen para realizar a
tradução de trechos de código em SQL. Para isso, o ciclo foi separado em cinco
etapas: criação do corpus paralelo, adaptação da função tokenize, adaptação da
função parse, treino da ferramenta e execução da ferramenta.
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4.2.1 Criação do Corpus Paralelo
Para essa primeira versão do corpus paralelo, foram utilizados 2300 pares de
sentenças SQL com o tipo de comando SELECT e suas respectivas traduções em
Inglês. Por se tratar de uma base para treino da ferramenta, o processo de criação
deste corpus foi focado em montar diversos comandos com a estrutura de um
comando SELECT, com nomes de campos e tabelas fictícios.
A estrutura do comando SELECT é definida por: SELECT * FROM Tabela, para
retornar todas as colunas da tabela ou SELECT coluna FROM Tabela, para retornar
uma ou mais colunas específicas da tabela. Além disso, podem ser adicionadas
condições de WHERE para restringir o resultado. Para as condições WHERE foram
considerados os operadores “=”, “>”, “>=”, “<” e “<=”, apenas. A Figura 16 apresenta
um trecho do corpus paralelo gerado no ciclo 1.
Figura 16 - Exemplo de trecho do corpus gerado no ciclo 1

Fonte: Elaborado pela autora
4.2.2 Adaptação da função tokenize
Nesse ciclo, a função tokenize foi adaptada com o intuito de remover os
caracteres especiais como tarefa preparatória para a execução das funções
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seguintes. A Tabela 3 exibe a relação dos caracteres removidos e suas respectivas
substituições.
Tabela 3 - Substituição de caracteres na função Tokenize

CARACTER ESPECIAL

SUBSTITUIÇÃO

<=

-LOE-

>=

-GOE-

>

-GREATER-

<

-LESS-

=

-EQUALS-

Fonte: Elaborado pela autora
4.2.3 Adaptação da função parse
O objetivo da função parse é gerar árvores de sintaxe abstrata para os trechos
de código adicionados como insumos na ferramenta de tradução. Como alternativa ao
módulo ast utilizado pela ferramenta Pseudogen original, será utilizado o módulo
SQLParse. Esse módulo foi desenvolvido em Python por Andi Albretch e é um parser
específico para código SQL.
Para obter a árvore sintática de um trecho SQL denominado l é necessário
executar o comando sqlparse.parse(l). Nesse caso, o retorno dessa função é uma lista
dos comandos (statements) SQL contidos na sentença l. A Figura 17 apresenta a
execução do comando parse para uma sentença SQL.
Figura 17 - Execução do comando parse

Fonte: https://sqlparse.readthedocs.io/en/latest/intro/?highlight=only
Como nesse ciclo da pesquisa cada sentença l é um comando sql (SELECT),
a lista obtida anteriormente só possui um elemento. Para capturar o conteúdo que irá
compor a árvore de sintaxe abstrata, foi necessário executar o comando
sqlparse.parse(l)[0], conforme exibido pela Figura 18.
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Figura 18 - Execução do comando sqlparse.parse(l)[0]

Fonte: https://sqlparse.readthedocs.io/en/latest/intro/?highlight=only
Por fim, para capturar os tokens e gerar uma lista com os nós da árvore de sintaxe
abstrata, é necessário executar o comando flatten. A Figura 19 apresenta a exemplos
de tokens.
Figura 19 - Lista de tokens

Fonte: Elaborado pela autora
Além disso, também foram contemplados nessa adaptação ajustes referentes
aos caracteres especiais, assim como na função tokenize.
4.2.3 Treino da ferramenta
Para realizar o treino da ferramenta, é necessário executar o comando ../trainpseudogen.sh -p all.code -e all.anno, onde all.code e all.anno são os arquivos do
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corpus gerados na Etapa 4.2.1. A Figura 20 apresenta o comando de execução do
treino.
Figura 20 - Treino da ferramenta no ciclo 1

Fonte: elaborado pela autora
O treino é considerado executado com sucesso quando não há retorno de
códigos de erros e quando são finalizadas todas as etapas de seu script descritas na
Seção 3.2.2 (tokenização da linguagem origem, tokenização da linguagem alvo,
geração das árvores de sintaxe abstrata, extração das palavras, execução do modelo
de linguagem e geração das traduções).
Após o sucesso do treino, com a execução do comando acima e sem retorno
de erro, já é possível realizar as traduções.
4.2.4 Execução da ferramenta
A execução da ferramenta se dá através do comando ../run-pseudogen.sh -f
tune/travatar.ini, conforme exibido na Figura 21.
Figura 21 – Comando de execução

Fonte: Elaborado pela autora
Com as configurações atuais, é possível realizar a tradução de comandos
SELECT. A Figura 22 apresenta o resultado obtido após a execução da ferramenta
com um sentença do tipo SELECT.
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Figura 22 - Tradução de um comando do tipo SELECT

Fonte: Elaborado pela autora
Incluindo diversos comandos SELECT, pode-se observar através da Figura 23
que a tradução para alguns operadores, “<” e “>=” por exemplo , não está correta. Isso
se deve ao fato dessas sentenças não estarem presentes no corpus em um frequência
ideal para que o treino seja efetuado contemplando esses operadores.
Figura 23 - Traduções incorretas

Fonte: Elaborado pela autora

56
Para resolver esse problema em específico, é necessário incluir novas
sentenças no corpus.
4.2.5 Novos ajustes no corpus
Para que as traduções sejam mais assertivas, faz-se necessário incrementar o
corpus paralelo para que a ferramenta aprenda a traduzir diferentes estruturas de
código.
Nesse ciclo, foi necessário incrementar o corpus paralelo com trechos de
código SQL que contenham os operadores “=”, “<”, “>”, “<=” e “>=”. Sem realizar a
inclusão dos trechos de código com esses operadores, a ferramenta não foi capaz de
traduzir corretamente algumas sentenças.
Após realizar a inclusão de demais sentenças no corpus, totalizando 6128
linhas em cada arquivo, foi realizado um novo treino e as sentenças foram traduzidas
corretamente, conforme Figura 24.
Figura 24 - Traduções corretas após ajuste no corpus

Fonte: Elaborado pela autora
4.2.6 Avaliação automática
Como nesse primeiro ciclo, a ferramenta ainda não estava totalmente
preparada para realizar tradução, o teste automático foi realizado apenas para as
sentenças aceitas pela ferramenta até o momento. A execução dessa avaliação dáse através da execução do comando ./test-pseudogen.sh -r traducaomanual -h
traducaoautomatica, onde o parâmetro traducaomanual representa o arquivo que
contém as traduções geradas manualmente pela autora e pode ser considerada como
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a tradução ideal, e o parâmetro traducaoautomatica representa o arquivo que contém
as traduções geradas automaticamente pela ferramenta adaptada.
Nessa etapa, foram selecionadas 700 sentenças do tipo SELECT em
linguagem SQL e foram geradas duas traduções para cada uma delas, conforme os
parâmetros do script de teste.
Após a submissão de ambas as traduções no script de teste automático,
chegou-se ao número de 76,8% de fluência para o parâmetro BLEU e 97,7% para o
parâmetro RIBES, conforme Figura 25.
Figura 25 – Execução do script de avaliação com sentenças do tipo SELECT

Fonte: Elaborado pela autora
4.3 CICLO 2
Como continuação da pesquisa, nesse ciclo foram incluídas novas sentenças no
corpus paralelo, possibilitando a tradução de sentenças SQL do tipo INSERT,
UPDATE e DELETE.
4.2.1 Inclusão de sentenças no corpus paralelo
Como primeira etapa desse ciclo, foram incluídas 4322 sentenças que se
baseiam em estruturas de INSERT, UPDATE e DELETE, totalizando 10450 linhas no
corpus paralelo para que o escopo de traduções seja ampliado.
4.2.2 Treino da ferramenta
Após a inclusão das novas sentenças no corpus paralelo, foi realizada uma
nova etapa de treino com a execução do mesmo comando executado anteriormente:
../train-pseudogen.sh -p all.code -e all.anno, onde all.code e all.anno.
Com a inclusão de sentenças do tipo INSERT, foram incluídos no corpus
caracteres especiais não previstos, como por exemplo apóstrofos (‘). As sentenças
exibidas na Figura 26, apresentam exemplos de comando insert com o uso dos
apóstrofos.
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Figura 26 - Comando do tipo INSERT com uso de apóstrofos

Fonte: Elaborado pela autora
Sem o devido tratamento para esses caracteres especiais, o treino não foi
concluído com sucesso, com a mensagem de erro informando que há caracteres
proibidos, conforme exibido pela Figura 27.
Figura 27 - Erro na execução do treino no ciclo 2

Fonte: Elaborado pela autora
Para corrigir esse erro e prosseguir com o treino, foi necessário fazer ajustes na
ferramenta, incluindo um tratamento para os caracteres especiais contidos nas
sentenças do corpus.
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4.2.3 Novos ajustes na função parse
Nesse ciclo, os ajustes na ferramenta foram feitos para tratar os novos
caracteres especiais incluídos no corpus.
O ajuste foi realizado na função parse, com a remoção das aspas duplas (“) e
apóstrofos (‘) através do método replace, nativo na linguagem Python. Com esse
ajuste, esses caracteres especiais são desconsiderados na tradução e a etapa de
treino é concluída com sucesso, conforme Figura 28.
Figura 28 - Treino executado com sucesso após ajuste no ciclo 2

Fonte: Elaborado pela autora
4.2.4 Execução da ferramenta
Foram submetidas sentenças do tipo SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE na
execução da ferramenta. A Figura 29 apresenta as sentenças e suas respectivas
traduções.

60
Figura 29 - Traduções do ciclo 2

Fonte: Elaborado pela autora
De acordo com a avaliação da autora, verificou-se que as traduções das
sentenças do tipo UPDATE e INSERT não foram satisfatórias, uma vez que algumas
sentenças não foram traduzidas ou foram traduzidas de maneira incorreta, conforme
Tabela 4.
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Tabela 4 - Traduções incorretas do ciclo 2

Sentença em SQL

Tradução Pseudogen

Inconsistências

UPDATE users SET phone On table called users update Frase “table called”
= 999999999 WHERE id = the value of the field table antes
10

do

campo

called phone is equal to “phone”.
99999999 where id is equal
to 10

INSERT

into

users Insert a row into table called Valores incorretos do

VALUES (1, 999999999)

users with values (1,2,3,4) insert.
none

Fonte: Elaborado pela autora
Essas inconsistências são justificadas pelo tamanho reduzido do corpus, uma
vez que os candidatos às traduções são aqueles que possuem maior recorrência e,
portanto, maior probabilidade de ser a tradução correta. Caso a tradução ideal não
apareça com uma frequência elevada, ela não será sugerida pela ferramenta.
Portanto, para aperfeiçoar a tradução, foram incluídas mais 2119 sentenças no
corpus paralelo. Após a inclusão das sentenças, foi realizado um novo treino e uma
nova execução da ferramenta.
A Figura 30 apresenta o resultado da nova execução da ferramenta com o
mesmo conjunto de sentenças da Figura 29.
Figura 30 - Execução após enriquecimento do corpus - Ciclo 2

Fonte: Elaborado pela autora
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Essas traduções foram consideradas satisfatórias e gramaticalmente corretas
pela autora, sendo possível prosseguir com a avaliação automática nesse ciclo.
4.2.5 Avaliação automática
Para essa segunda avaliação, foram consideradas as mesmas 700 sentenças
já utilizadas no ciclo anterior e foram adicionadas mais 700 sentenças com os demais
tipos de comando SQL (INSERT, UPDATE e DELETE).
Após a execução do script de avaliação automática, chegou-se ao número de
78,62% de fluência para o parâmetro BLEU e 96,41% para o parâmetro RIBES,
conforme Figura 31.
Figura 31 - Execução da avaliação automática - Ciclo 2

Fonte: Elaborado pela autora
Em relação ao primeiro ciclo, houve um aumento de 2% no nível de fluência
segundo o parâmetro BLEU e uma redução de 1% segundo o parâmetro RIBES.
4.3 CICLO 3
Nesse ciclo, o corpus paralelo é incrementado com instruções e comandos SQL
para possibilitar a tradução de funções SQL.
4.3.1 Inclusão de sentenças no corpus paralelo
As sentenças incluídas são referentes à sintaxe do comando CREATE
FUNCTION. O objetivo desse ciclo é que a aplicação seja capaz de traduzir funções
em SQL por completo, mantendo os índices BLEU e RIBES de fluência iguais ou
maiores do que os resultados obtidos no ciclo anterior.
Para que seja realizado o primeiro treino desse ciclo, foram incluídas 1138
novas sentenças.
4.3.2 Treino da ferramenta
Após a inclusão das novas sentenças, foi realizado o treino da ferramenta e
não houve novos erros ou problemas nessa execução. Ou seja, nesse ciclo, o primeiro
treino foi executado com sucesso logo na primeira tentativa.
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4.3.3 Execução da ferramenta
Na primeira execução da ferramenta nesse ciclo, foram submetidas sentenças
do tipo SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE, de modo a garantir que a inclusão de
novas sentenças no corpus não comprometa os resultados obtidos nos ciclos
anteriores. O resultado obtido pode ser consultado na Figura 32.
Figura 32 - Tradução de sentenças do tipo SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE no
ciclo 3

Fonte: Elaborado pela autora
A próxima execução da ferramenta tem como objetivo realizar a tradução de
uma função SQL que, ao receber como variável de entrada um valor, retorna o nível
do cliente para o banco (Platinum, Gold ou Silver). O código da função é apresentado
na Figura 33.
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Figura 33 - Função submetida à tradução

Fonte: Elaborado pela autora
A Figura 34 representa a execução da ferramenta, com a tradução da função
apresentada na Figura 33.
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Figura 34 - Execucão da ferramenta no ciclo 3

Fonte: Elaborado pela autora
De acordo com a análise da autora, a tradução obtida foi considerada aceitável,
uma vez que as frases estão gramaticalmente corretas e representam com fidelidade
as regras descritas pela função. Entretanto, é possível notar uma oportunidade de
melhoria nas traduções das instruções do tipo SET. No caso da função, o uso do SET
faz referência a uma variável e não a um campo de tabela, como sugerido pela
tradução. Isso se deve ao fato de que no corpus essas instruções aparecem em dois
contextos diferentes; porém, escritas da mesma forma: no tipo de comando UPDATE
(UPDATE table SET id = 10 where id = 0, por exemplo) e em uma função. A Figura 35
exibe algumas aparições dessas instruções no corpus paralelo.
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Figura 35- Exemplos da instrução SET no corpus paralelo

Fonte: Elaborado pela autora
É necessário ajustar essas instruções no corpus para que elas possam ser
traduzidas da maneira correta. Como alternativa, foi escolhido utilizar a seguinte
tradução: “atualize o valor de” + variável ou campo + “para” + valor a ser atualizado.
Desse modo, a ambiguidade é removida e ambas as sentenças que utilizem SET
serão traduzidas corretamente, conforme Figura 36.
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Figura 36 - Nova tradução após ajuste no corpus

Fonte: Elaborado pela autora
4.3.4 Avaliação Automática
Nessa etapa, foram consideradas as mesmas 1400 sentenças já utilizadas
anteriormente e foram adicionadas mais 700 linhas de funções SQL. A Figura 37
apresenta os resultados obtidos após execução da avaliação automática, que
apresentaram uma melhoria de 5% na métrica BLEU e 1% na métrica RIBES, em
relação ao ciclo anterior.
Figura 37 - Execução da avaliação automática no ciclo 3

Fonte: Elaborado pela autora
4.4 CICLO 4
Nesse último ciclo, são realizadas as atividades de desenvolvimento do corpus
que contemplem as traduções de procedures SQL.
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4.4.1 Inclusão de sentenças no corpus paralelo
São adicionadas novas sentenças SQL para aumentar o escopo de tradução
das funções criadas (CREATE FUNCTION) e passar a traduzir procedures, que são
criadas através do comando CREATE PROCEDURE. Nesse último ciclo, o corpus
paralelo totalizou 14.039 sentenças com suas respectivas traduções.
4.4.2 Treino da ferramenta
Após a inclusão das novas sentenças, foi realizado o treino da ferramenta e
não houve erros ou problemas nessa execução, assim como no ciclo anterior.
4.4.3 Execução da ferramenta
Nessa primeira execução, foram submetidas sentenças do tipo SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE e outras funções criadas, a fim de garantir que as novas
sentenças não impactassem as traduções anteriores. A Figura 38 apresenta os
resultados obtidos após a execução da ferramenta para sentenças do tipo SELECT,
INSERT, UPDATE e DELETE.
Figura 38 - Execução de comandos SQL no ciclo 4

Fonte: Elaborado pela autora
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A Figura 39 apresenta o resultado obtido após a execução da ferramenta com
uma outra função SQL.
Figura 39 - Tradução de função SQL no ciclo 4

Fonte: Elaborado pela autora
Em seguida, foi submetida à ferramenta uma procedure SQL que, dado o id do
cliente, verifica quantos contratos o cliente possui e atualiza esta informação na tabela
de histórico. A tradução ocorreu conforme esperado e o resultado pode ser consultado
na Figura 40.
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Figura 40 - Tradução de procedure SQL

Fonte: Elaborado pela autora
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4.4.4 Avaliação automática – BLEU
Para a avaliação automática, foram consideradas os mesmos 2100 pares de
sentenças do ciclo anterior, acrescidos de 700 novas sentenças que foram incluídas
nesse ciclo. Os resultados obtidos foram superiores aos do ciclo anterior, conforme
Figura 41.
Figura 41 - Avaliação automática do ciclo 4

Fonte: Elaborado pela autora
4.5 CONCLUSÃO DOS CICLOS
Ao longo da execução dos ciclos, fez-se necessária a inclusão de mais sentenças
no corpus para possibilitar a tradução de novos comandos SQL. A Figura 42 apresenta
a evolução do corpus paralelo ao longo da execução dos quatro ciclos. Nos dois
primeiros ciclos, o número de sentenças adicionadas foi maior do que nos demais
dado que as adaptações da ferramenta ocorreram nesses ciclos e também por
contemplarem um maior número de comandos SQL em relação aos últimos dois
ciclos.
Figura 42 – Evolução do corpus paralelo
15000
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14039
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10000
6128
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0
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Fonte: Elaborado pela autora
Quanto à avaliação automática, observou-se que no final do último ciclo os parâmetros
BLEU e RIBES alcançaram seus maiores valores, ou seja, as traduções se tornaram mais
fluentes no último ciclo em relação aos demais. A Figura 43 apresenta a evolução dos
parâmetros BLEU e RIBES ao longo da execução dos quatro ciclos de pesquisa.
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Figura 43 - Evolução da avaliação automática (parâmetros BLEU e RIBES)
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Fonte: Elaborado pela autora

4.6 AVALIAÇÃO DA PESQUISA AÇÃO
Conforme previsto na Seção 3.4, foram executados os cenários de avaliação para
verificar a adaptação da ferramenta prevista neste trabalho.
4.6.1 Cenário 01 – Tradução de funções sem condições
A Figura 44 apresenta o resultado da tradução de uma função sem condições
de if-else, ao ser submetida à tradução na ferramenta Pseudogen adaptada.
Figura 44 - Execução do cenário 1 de avaliação

Fonte: Elaborado pela autora
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4.6.2 Cenário 02 – Tradução de funções com condições
A Figura 45 apresenta o resultado da tradução de uma função com diversas
condições de if-else, ao ser submetida à tradução na ferramenta Pseudogen
adaptada.
Figura 45 - Avaliação da tradução de função com condições if-else

Fonte: Elaborado pela autora
4.6.3 Cenário 03 – Tradução de procedures que não acionam outros objetos
A avaliação de procedures que não acionam outros objetos (procedures ou
funções) foi realizada no ciclo 4. A Figura 46 apresenta os resultados obtidos.
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Figura 46 – Avaliação da tradução de procedure que não aciona outros objetos

Fonte: Elaborado pela autora
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4.6.4 Cenário 04 – Tradução de procedures que acionam outros objetos
A Figura 47 apresenta o resultado da tradução de uma procedure que aciona tanto
uma função quanto outra procedure. Os resultados foram satisfatórios, uma vez que
as sentenças geradas são gramaticalmente corretas e imprimem as regras definidas
na procedure original.
Figura 47 - Tradução de uma procedure que aciona outros objetos

Fonte: Elaborado pela autora
4.6.5 Conclusão das Avaliações
Após realizadas as execuções de traduções de acordo com os quatro cenários
definidos na Seção 3.4, pode-se concluir que as validações foram satisfatórias. Em
todos os cenários, a ferramenta Pseudogen adaptada foi capaz de gerar traduções
legíveis e fluentes, exibindo as regras de negócio implementadas em funções com e
sem condições do tipo if-else e também para procedures que acionam ou não outros
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objetos. Por essa razão, os cinco ciclos de pesquisa executados são considerados
suficientes.
4.7 AVALIAÇÃO HUMANA
Após cada um dos ciclos da pesquisa-ação, foram realizadas as avaliações
automáticas através das ferramentas BLEU e RIBES. Entretanto, uma forma de
complementar esta avaliação é a avaliação humana das sentenças que foram
geradas. Para tanto, foram selecionados três analistas de sistemas e dois usuários
dos sistemas.
Primeiramente, foi realizada a seguinte pergunta aos avaliadores: “Você acredita
que tornar o código legível e acessível para todos pode facilitar a compreensão sobre
o funcionamento do sistema?” e 100% dos entrevistaram responderam positivamente.
Em seguida, foram apresentadas as traduções geradas através da submissão
de quatro códigos selecionados. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos para
cada um dos avaliadores.
Tabela 5 - Resultado Avaliação Humana

Avaliador

Papel

Nota

Nota

Nota

Nota

Objeto 1

Objeto 2

Objeto 3

Objeto 4

Total

1

Usuário

10

25

8

20

15,75

2

Usuário

15

20

20

20

18,75

25

20

25

25

23,75

20

25

20

25

22,5

12

25

12

25

18,5

16,4

23

17

23

19,85

Analista de
3

Sistemas
Analista de

4

Sistemas
Analista de

5

Sistemas

Total
Fonte: Elaborado pela autora

Como pontos de destaque das avaliações, pode-se citar:
•

Em uma única leitura, o avaliador número 1 (usuário) encontrou dificuldades
para entender o que o código faz, mas após uma segunda leitura conseguiu
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absorver melhor o funcionamento do código. Um fator relevante também é que
esse avaliador possui conhecimento intermediário de Inglês e não utilizou
ferramenta de tradução para Português para apoiá-lo. Esse avaliador também
sugeriu que as traduções fossem realizadas utilizando os conceitos dos objetos
que sejam de conhecimento dos usuários e não apenas os nomes dos campos,
tabelas e objetos;
•

O avaliador número 2 (usuário) e o avaliador número 5 (analista de sistemas)
ressaltaram a questão sobre o nome dos objetos e variáveis nas traduções.
Notou-se que os nomes atribuídos às variáveis influencia diretamente no
entendimento sobre o que o código faz. Uma sugestão que foi dada foi
apresentar a descrição dos objetos de maneira mais completa, adicionando
uma contextualização dos objetos e os conceitos representados por eles;

•

De maneira independente, o avaliador número 3 (analista de sistemas)
transcreveu as traduções para código na linguagem SQL, evidenciando o
entendimento sobre o que o código executa;

•

O avaliador número 4 (analista de sistemas) acredita que as traduções
cumpriram o objetivo de prover entendimento sobre o código; porém, podem
sofrer pequenas correções para que sejam 100% fluentes no idioma Inglês.

Como resultado da avaliação humana, pode-se concluir que a disponibilidade do
código legível apoia no entendimento sobre o funcionamento do sistema, tanto para
usuários quanto para analistas dos sistemas. Uma das maneiras de tornar o código
legível foi apresentada neste trabalho, através da tradução do código fonte para
linguagem natural. A nota média da avaliação foi de 19.85, valor próximo ao máximo
possível de 25 pontos, confirmando que as traduções obtidas apresentaram uma boa
fluência e proveram bom entendimento sobre o que os códigos executam.
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5

DISCUSSÃO FINAL
Neste capítulo são apresentadas as conclusões finais da pesquisa, suas

contribuições e sugestões de trabalhos futuros.
5.1 Conclusões
Esta pesquisa teve como objetivo extrair regras de negócios contidas no código
fonte, através de uma solução aplicável a qualquer linguagem de programação, cujos
artefatos de saída fossem de fácil entendimento e que fizesse uso da fonte mais
confiável sobre as regras contidas no sistema: o código. Para tanto, foi realizada um
Mapeamento Sistemático da Literatura para conhecer as principais soluções com as
condições citadas, através da qual foi identificada a ferramenta Pseudogen, que utiliza
conceitos de Tradução Estatística de Máquina para realizar a tradução de um código
fonte para linguagem natural com o intuito de facilitar o aprendizado da linguagem de
programação Python.
A partir disso, foi elaborada uma pesquisa-ação com o intuito de gerar uma
adaptação da ferramenta Pseudogen para a linguagem de programação SQL, com
propósito diferente do original. Ao invés de utilizar as traduções do código fonte com
o viés de aprendizado da linguagem, foram aplicadas as traduções com o viés de
aprendizado sobre o sistema e as regras ali implementadas. Com a tradução de um
código fonte para a linguagem natural, o conhecimento sobre o funcionamento do
código se torna acessível para todos, mesmo para aqueles que não possuem
conhecimento sobre a linguagem de programação utilizada e/ou possuem pouco
conhecimento técnico. Além disso, utilização da ferramenta Pseudogen para extração
de regras de negócio a partir de código SQL amplia o uso dessa ferramenta além do
que foi concebido em sua versão original.
Foram realizados cinco ciclos de pesquisa-ação e, ao final de cada um deles,
ocorreram validações automáticas das traduções geradas através da execução de
ferramentas que avaliam o nível de fluência das sentenças (BLEU e RIBES) e
avaliação manual da autora, a fim de assegurar que as traduções geradas ao final de
cada ciclo fossem corretas.
De acordo com os resultados obtidos através das validações automáticas, os
índices de fluência das traduções realizadas foram considerados satisfatórios, com a
média de 90% de aderência aos parâmetros BLEU e RIBES.
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Ao final do último ciclo da pesquisa-ação, foi realizada uma avaliação dos
resultados obtidos com dois usuários de sistema, que não possuem conhecimento
técnico sobre linguagens de programação, e três analistas de sistemas, que possuem
esse conhecimento técnico. De acordo com os resultados da avaliação final, concluise que o acesso ao código fonte de maneira legível a todos, possuindo ou não
conhecimento técnico, facilita a compreensão sobre o software. Além disso, concluise que a tradução do código para linguagem natural é uma alternativa viável para
tornar o código legível a todos, uma vez que consegue representar as regras
implementadas de maneira fidedigna, o que possibilita a leitura e interpretação, tanto
de usuários do sistema quanto para os analistas de sistema.
5.2 Dificuldades e Restrições
Como principais dificuldades e restrições desta pesquisa-ação pode-se citar:
•

Problemas de performance na execução da ferramenta em ambiente local,
uma vez que ocorreu alto consumo de processamento e memória;

•

Curva de aprendizado na configuração do ambiente cloud para superar o
problema anterior;

•

Curva de aprendizado da linguagem de programação original da ferramenta
(Python); e

•

Necessidade de criação de corpus paralelo com um número elevado de
sentenças para possibilitar o treino da ferramenta.

5.3 Contribuições
As principais contribuições desta pesquisa-ação são:
•

Apresentação de uma alternativa para extração de regras de negócio a partir
do código fonte, que foi testada para a linguagem SQL, mas que pode ser
adaptada para outras linguagens;

•

Geração de artefatos de saída legíveis, expressos em linguagem natural, e que
independem

de

conhecimento

de

linguagem

de

programação

para

entendimento;
•

Aplicação da ferramenta Pseudogen para a linguagem SQL e com um objetivo
diferente do original; e
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•

Guia detalhado das adaptações realizadas e do uso da ferramenta, servindo
de apoio para próximas adaptações.

5.4 Sugestões de trabalhos futuros e melhorias
Como trabalho futuro, sugere-se a implementação da ferramenta Pseudogen em
aplicações que façam integrações com outras ou que utilizem mais de uma linguagem
de programação, a fim de garantir que processos de negócio com essas
características possam ser traduzidos.
Sugere-se também que as traduções dos nomes dos objetos sejam feitas
baseadas em seus conceitos e não necessariamente pelo nome literal do objeto. Por
exemplo, gerar a tradução “tabela de clientes” ou “clients’ table” para o objeto
“table_cli”. De acordo com as avaliações realizadas com os usuários na Seção 4.7,
traduzir também os nomes dos objetos pode facilitar o entendimento sobre o código.
Finalmente, sugere-se incorporar a solução proposta no dia a dia de usuários de
sistema, como por exemplo com o uso de uma aplicação espelho que exibe as
traduções das regras ali implementadas, facilitando a compreensão sobre o
funcionamento do sistema.
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APÊNDICE A – MAPEAMENTO SISTEMÁTICO
Segundo Sampaio (2007), uma revisão sistemática é uma forma de pesquisa
que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. Esse tipo de
investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia
de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e
sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.
A.1 Protocolo do Estudo
Nesta seção são apresentadas as atividades correspondentes à definição do
protocolo do estudo.
A.1.1 Contexto
A limitação do conhecimento sobre o software é um problema conhecido e de
interesse acadêmico e industrial, uma vez que diversas publicações propuseram
abordagens para resolvê-lo. Uma das abordagens propostas é a extração do
conhecimento a partir de artefatos de software.
Após a identificação das publicações, é possível realizar uma análise dos
métodos, técnicas ou ferramentas utilizadas para realizar a extração de regras ou
processos implementados em código fonte.
A.1.2 Objetivo e Questões de Pesquisa
A.1.2.1 Objetivo
O objetivo deste mapeamento é analisar publicações científicas com o
propósito de identificar ferramentas, técnicas ou métodos de extração de
conhecimento

relacionados

aos

processos

ou

regras

de

negócio

implementadas a partir do código fonte e demais artefatos do software.
A.1.2.2 Questões de Pesquisa
Uma vez identificados os estudos e publicações, as seguintes questões
poderão ser respondidas:
Q1 - Quais os tipos de técnicas ou métodos apresentados para realizar
a extração de conhecimento de sistemas de software?
Q2 - Quais os principais artefatos utilizados para realizar a extração de
conhecimento?

90
Q3 - Quais são os artefatos de saída (tipos de conhecimento) obtidos?
Q4 – Quais as vantagens e desvantagens da abordagem proposta?
A.1.3 Escopo da Pesquisa
Para viabilizar o mapeamento sistemático, foram estabelecidos os critérios para
sua execução.
A.1.3.1 Critérios adotados para seleção das fontes
Foram realizadas consultas web, através de palavras-chave que foram
pesquisadas nos títulos dos estudos.
Os resultados obtidos foram exportados para a ferramenta StArt (State of the
Art through Systematic Reviews), a qual permitiu a documentação de todas as etapas
deste mapeamento.
As fontes de pesquisa utilizadas foram:
•

ACM Digital Library (https://dl.acm.org/);

•

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/);

•

Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/);

•

IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/);

•

Science Direct – Elsevier (http://www.sciencedirect.com/);

•

SpringerLink (https://link.springer.com/)

A.1.3.2 Restrições
As análises baseiam-se apenas nos estudos obtidos a partir das fontes citadas
anteriormente, com data de publicação até o ano de 2017.
A.1.4 Idiomas
Foram escolhidos os idiomas Português e Inglês para a realização desta
pesquisa.
A.1.5 Métodos de Busca de Publicações
Os estudos serão acessados somente via Web, através das expressões de
busca pré-estabelecidos e citados abaixo:
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A.1.5.1 Expressões de Busca – Inglês
((“business rules extraction” OR “business requirements extraction” OR
“business process extraction” OR “knowledge extraction” OR “business process
recovery” OR “business requirements recovery” OR “business documentation
extraction”) AND “software”).
A.1.5.2 Expressões de Busca – Português
((“extração de regras de negócio” OU “extração de requisitos de negócio” OU
“extração de processos de negócio” OU “extração de conhecimento” OU “descoberta
de processos de negócio” OU “descoberta de requisitos de negócio” OU “extração de
documentação de negócios”) E “software”)
A.1.6 Procedimentos de Seleção e Critérios
A seleção inicial dos estudos será feita através da submissão nas fontes de
pesquisa das expressões de busca definidas. Todos os resultados foram incluídos na
ferramenta StArt para posterior classificação e análise.
Serão estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para selecionar os estudos
identificados:
A.1.6.2 Seleção dos dados relevantes
Após a seleção inicial dos estudos, foi realizada a leitura do resumo/abstract e
a análise de acordo com os critérios de exclusão (CE) e inclusão (CI) definidos:
CI-01 – Estudos primários;
CI-02 – Estudos escritos em Português ou Inglês;
CI-03 – Estudos que definem técnicas de extração de qualquer tipo conhecimento de
software;
CI-04 – Estudos com dados empíricos.
Foram excluídos os estudos que satisfizeram um dos seguintes critérios de exclusão:
CE-01 – Estudos anteriores a 2012;
CE-02 – Estudos do tipo “White Paper”;
CE-03 – Estudos cujas versões completas estejam indisponíveis na Web;
CE-04 – Estudos cujos artefatos de saída sejam de caráter exclusivamente técnico;
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CE-05 – Estudos que não utilizam o código fonte como artefato para realizar a
extração do conhecimento.
A.1.6.3 Critérios de Inclusão
Também devem ser considerados estudos que, apesar de não terem sido
identificados pelas expressões de busca e fontes de pesquisa, foram considerados
relevantes para a pesquisa e foram incluídos manualmente na ferramenta StArt.
A.1.7 Procedimentos para Extração de Dados
A.1.7.1 Na seleção e catalogação preliminar dos dados coletados
Armazenamento na ferramenta StArt de todas as referências identificadas
através das fontes de busca. Nessa catalogação preliminar, todas os estudos são
armazenados na pasta de seleção da ferramenta StArt.
A.1.7.2 Na seleção dos dados relevantes
Cada estudo identificado deve ser analisado e submetido aos critérios de
exclusão e inclusão, através da leitura dos títulos e resumos. Os estudos aceitos nesta
etapa são armazenados na pasta de Extração da ferramenta StArt para serem
submetidos às próximas etapas da execução do protocolo.
A.1.7.3 Extração de dados
Serão extraídos e armazenados os seguintes dados dos estudos selecionados:
•

Título;

•

Autor(es);

•

Data de publicação;

•

Veículo de publicação.

Em relação ao conteúdo da publicação, também serão coletadas e armazenadas
as seguintes informações:
•

Objetivo – descrição do objetivo principal da publicação;

•

Artefatos de entrada – artefatos considerados para aplicação da solução
proposta pela publicação;

•

Artefatos de saída – artefatos de saída gerados pela aplicação da solução
proposta pela publicação;
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•

Tipo de conhecimento extraído – tipo de conhecimento que é expressado pelos
artefatos de saída.

A.1.7.4 Sumarização dos resultados
Os resultados obtidos serão apresentados em uma tabela.
A.1.8. Procedimentos para Análise
A.1.8.1 Análise Quantitativa
A análise quantitativa baseia-se em extrair todos os dados armazenados na
ferramenta StArt, apresentando o número de estudos selecionados para fazerem
parte do mapeamento sistemático e número de abordagens para extração de
conhecimento de software.
A.1.8.2 Análise Qualitativa
A análise qualitativa baseia-se em dissertar sobre os estudos selecionados,
conforme a extração de dados descrita em A.1.2.7.
A.2. Planejamento e Execução
A necessidade desse mapeamento iniciou-se no desenvolvimento do estado
da arte desta dissertação de mestrado. Por este motivo, antes de ser desenvolvido o
protocolo de pesquisa, foram realizados estudos preliminares a fim de delimitar o tema
e objetos de estudo.
A.2.1 Definição do Escopo e Estudos Preliminares
Em um primeiro momento, foi realizado um estudo informal com o intuito
identificar abordagens de extração de conhecimento expressados por

de

regras

ou

processos de negócios a partir do código fonte de sistemas legados.
Os estudos preliminares basearam-se na busca de publicações a partir

das

seguintes palavras-chave: “business rules extraction”, “business process mining”,
“business knowledge extraction”, todos combinados a “legacy systems”. Com os
resultados obtidos percebeu-se que existe uma oportunidade de pesquisa com o
tema: extração de conhecimento em sistemas legados a partir do código fonte. Para
tornar o estudo mais abrangente, a condição “legacy systems” ou “sistemas legados”
não foi aplicada, deste modo será possível avaliar a aplicabilidade de
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abordagens definidas para aplicações genéricas no contexto de sistemas
legados.
A.2.2 Execução do Protocolo
Os passos definidos para a execução do protocolo são:
Etapa 1: Executar a expressão de busca nas fontes selecionadas.
Etapa 2: Aplicar os critérios CE-01, CE-02, CE-03, CE-04 e CE-05;
Etapa 3: Ler o título e o resumo das publicações restantes, aplicando
os demais critérios de exclusão e inclusão. Em caso de dúvidas sobre
a inclusão da publicação, ela deverá evoluir para a Etapa 4.
Etapa 4: Ler as publicações por completo, aplicando os critérios de
exclusão e inclusão.
Após execução da etapa 1, foram identificados 264 estudos e sua
distribuição em relação à fonte é exibida na Figura 46.
Figura 48 - Artigos identificados a partir da expressão de busca

Fonte: Ferramenta StArt

Após execução da etapa 2, foram excluídas 249 publicações. As
demais, foram submetidas à etapa 3. A Figura 47 exibe a classificação das
publicações ao término da terceira etapa.
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Figura 49 - Relação de artigos incluídos e excluídos após etapa 3

Fonte: Ferramenta StArt

Por fim, foram selecionados 10 estudos relevantes para responder às
questões de pesquisa. A Figura 48 exibe a classificação das publicações ao término
da última etapa e a tabela 2 exibe todas as referências selecionadas.
Figura 50 - Relação de artigos incluídos e excluídos após etapa 4

Fonte: Ferramenta StArt

A Tabela 6 apresenta as referências dos dez estudos selecionados no mapeamento
sistemático.
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Tabela 6 - Estudos selecionados

Referência
R1

CEMUS, K., & CERNY T. (2016). Automated extraction of business documentation in
enterprise information systems. ACM SIGAPP Applied Computing Review. ACM. pp. 5 – 13.

R2

COSENTINO,V. (2013). A model-based approach for extracting business rules out of legacy
information systems. 144 f. Tese (Doutorado em Ciências da Computação) - Ecole des Mines
de Nantes, Université de Nantes Angers Le Mans, França.

R3

FUDABA, H., ODA, Y., AKABE, K., NEUBIG, G., HATA, H., SAKTI, S., TODA, T., &
NAKAMURA, S. (2015). Pseudogen: A tool to Automatically Generate Pseudo-Code from
Source Code. 30Th IEEE/ACM International Conference on Automated Software
Engineering (ASE). pp. 824 – 829

R4

KALSING, A.C. (2012). Uma Abordagem Incremental para Mineração de Processos de
Negócio. 110 f. Dissertação (Mestrado em Computação) - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

R5

KIRCHMAYR, W., MOSER, M., NOCKE, L., PICHLER, J., & TOBER, R. (2016). Integration
of Static and Dynamic Code Analysis for Understanding Legacy Source Code. IEEE
International Conference on Software Maintenance and Evolution.

R6

LUIZ, F. (2012). Processo para Recuperação de Requisitos de Software na Engenharia
Reversa de Sistemas Legados. 159 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de
Computação) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Brasil.

R7

MORENO L., APONTE, J., SRIDHARA, G., MARCUS, A., POLLOCK, L., & VIJAYSHANKER, K. (2013). Automatic generation of natural language summaries for Java classes.
21St International Conference on Program Comprehension. IEEE. pp. 23 – 32.

R8

NASCIMENTO, G. (2013). Um Método para Descoberta Semi-Automática de Processos de
Negócio Codificados em Sistemas Legados. 109 p. Tese (Doutorado em Ciências da
Computação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

R9

RABELO, L., PRADO, A., SOUZA, W., & PIRES, L. (2015). An Approach to Business
Process Recovery from Source Code. 12th International Conference on Information
Technology – New Generations (ITNG). pp. 361 – 366.
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R10 WANG, X., POLLOCK, L., & VIJAY-SHANKER, K. (2017). Automatically generating natural
language descriptions for object-related statement sequences. IEEE 24th International
Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER). pp. 205 – 216.
Fonte: Elaborado pela autora

A.2.3 Considerações sobre o Resultado do Estudo
Cemus et al. [R1] propõem uma abordagem de extração automática de
documentação de negócio a partir do código fonte, apresentando uma visão geral
sobre a lógica, objetos e todas as regras de negócio implementadas. Esta abordagem
pode ser aplicada em sistemas web e as informações mineradas podem ser exibidas
em diversos formatos (views), de acordo com a necessidade. A abordagem é aplicada
em sistemas que foram desenvolvidos utilizando o conceito de Design Orientado a
Aspectos, no qual são descritas restrições das regras de negócio em Linguagem de
Domínio Específico e estas regras são agrupadas em contextos de negócio em torno
de operações de negócio. Deste modo, a abordagem proposta reduz o problema de
extração de regras de negócio para identificação das operações de negócio (CEMUS
et. al., 2016). O fluxo de geração de documentação é exibido na Figura 49.
Figura 51 - Processo de Geração de Documentação de Negócio

Fonte: Adaptado de Cemus et al. (2016).

Apesar da variedade de conhecimento gerado, o processo proposto possui
limitações. É necessário que a arquitetura do sistema web seja de três camadas
(apresentação, aplicação e persistência) e, como é necessário que o sistema tenha
sido projetado seguindo a Abordagem de Design Orientada a Aspectos (Aspect-Driven
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Design Approach), não é possível sua aplicação em outros tipos de sistemas, como
por exemplo sistemas legados.
Cosentino [R2] propõe uma abordagem baseada em modelos (MDE – Model
Driven Engineering) para extração de regras de negócio em sistemas legados a partir
do código fonte, suportada pela ferramenta BREX (Business Rules Extraction). Esta
ferramenta é baseada em técnicas de análise estática aplicadas a um modelo
derivado do código fonte e é composta por cinco etapas, conforme Figura 50.
Figura 52 - Processo de Extração de Regras de Negócio

Fonte: Adaptado de Cosentino (2013).

A etapa de Revelação do Modelo é aplicada para representar o código fonte
em modelos de Árvores de Sintaxe Abstrata (Abstract Syntax Tree - AST), gerando
uma correspondência um-para-um com o código fonte. A etapa de Identificação de
Termos de Negócio localiza os conceitos e domínios de negócio nos modelos
previamente identificados, como por exemplo variáveis e definições de tabelas e
colunas. A etapa de Identificação de Regras de Negócio identifica todas as regras de
negócio relacionadas aos termos de negócio, utilizando técnicas de Engenharia
Reversa como Análise de Fluxo de Controle, Análise de Fluxo de Dados ou Slicing.
Utilizando técnicas de Extração de Vocabulário e Visualização, a última etapa é
necessária para gerar artefatos compreensíveis que descrevem as regras de negócio
identificadas na etapa anterior.
Fudaba et al. [R3] propõem uma ferramenta que gera pseudo-código a partir
de um trecho de código fonte, baseada em Tradução Estatística de Máquina
(Statistical Machine Translation – SMT). Esta ferramenta foi desenvolvida com o intuito
de prover maior compreensão sobre o código fonte e facilitar a aprendizagem de
linguagens de programação, uma vez que os trechos de código são traduzidos para
linguagem natural. O estudo foi aplicado para trechos de código em Python e
traduzidos para Inglês, entretanto os autores sugerem que a ferramenta pode ser
aplicada para qualquer tipo de linguagem de programação e linguagem natural.
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Em sua dissertação, Kalsing [R4] propõe uma abordagem para mineração de
processos de negócio a partir de traços de execução (logs) de uma aplicação em
quatro etapas, conforme Figura 51.
Figura 53 - Processo de Mineração de Processos de Negócio

Fonte: Adaptado de Kalsing (2012).

A etapa de Definição de Cenários de Execução se faz necessária para que, ao
invés de extrair todos os processos em uma única etapa, sejam extraídos processos
parciais de parte do sistema. A etapa da Execução do Sistema de Informação é
fundamental para a coleta dos traços de execução e pode ser realizada tanto de forma
manual (ação do usuário) ou de forma automática (utilização de ferramentas de
automação de testes). A Execução do Algoritmo de Mineração refere-se à extração
realizado pelo algoritmo IncrementalMiner (KALSING et. al., 2010) o qual é capaz de
representar a estrutura do processo de negócio ao final de execução. A etapa de
Apresentação do Resultado da Mineração refere-se à visualização do resultado da
mineração, através de grafos de dependência.
Para que as informações obtidas através da mineração dos logs sejam
adequadas, é necessário que o código fonte esteja preparado, de modo que as regras
de negócio implementadas tenham sido previamente identificadas e anotadas no
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código. Com esses insumos, o log de execução é gerado com informações suficientes
para que o algoritmo de mineração identifique as estruturas do processo e apresente
ao usuário o modelo descoberto de maneira gráfica.
Kirchmayr et al. [R5] propõem a integração de técnicas de análise estática e
dinâmica do código fonte para gerar documentação sobre o sistema. A análise estática
do código fonte baseia-se na ferramenta RbG (MOSER et. al., 2015), através da qual
é possível extrair informações sobre a estrutura do programa tal como funções ou
métodos, além de definições e uso de variáveis. A análise dinâmica do código fonte
permite visualizar os resultados obtidos para determinados valores de entrada e
comparar com o rastreamento das variáveis obtidos na análise estática.
Luiz [R6] propõe um processo de recuperação de requisitos baseado na
engenharia reversa de sistemas legados, utilizando como fonte as documentações
existentes do sistema, o código fonte e traços de execução (logs). O processo definido
baseia-se em analisar a documentação existente, separar e organizar as informações
coletadas em domínios de negócio, redocumentar os requisitos, aplicar a técnica de
análise das interfaces por meio de testes de caixa-preta e analisar os traços de
execução.
Moreno et al. [R7] propõem uma técnica que gera automaticamente descrições
em linguagem natural de classes Java, permitindo que o leitor compreenda o principal
objetivo e a estrutura da classe. Em primeiro lugar, é necessário identificar os
elementos das classes que possuem descrições delas, como por exemplo o nome das
classes pai, interfaces, atributos e métodos. Em seguida, estes elementos são
divididos em dois grupos: elementos que precisam e que não precisam de análise
posterior. O nome das interfaces e superclasses, por exemplo, são incluídos
naturalmente nas descrições e por isso não precisam de qualquer tratamento. Por sua
vez, os atributos das classes e os métodos necessitam de análise para decidir o que
deve ser refletido nas descrições.
A técnica proposta possui três etapas: identificação de estereótipo, seleção do
conteúdo e geração do texto. A primeira etapa é responsável por identificar o objetivo
dos métodos dentro das classes e o objetivo das classes. A segunda etapa define
quais métodos serão incluídos nas descrições, a partir de heurísticas pré-definidas.
Por fim, as descrições são geradas em linguagem natural. Os comentários presentes
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no código fonte também são utilizados como fonte de informação e as descrições
geradas contêm quatro informações: descrição geral, descrição da estrutura baseada
em seus estereótipos, descrição do comportamento baseada na enumeração dos
métodos mais relevantes, e lista das classes contidas, se existir.
Nascimento [R8] propõe um método semiautomático para descoberta de
processos de negócio implementados no código fonte de sistemas legados,
incorporando técnicas de análise estática e dinâmica. O método proposto é composto
por 7 etapas: definição do escopo, definição de eventos, anotação do código fonte,
execução do sistema legado, mineração de processos, finalização de processos e
validação de processos.
Assim como Kalsing [R4], utiliza o algoritmo de mineração IncrementalMiner,
tornando necessário que o código fonte possua em seus logs todas as regras de
negócios identificadas e anotadas, entretanto o autor também propõe uma ferramenta
para identificação automática das regras de negócio, na qual é submetido o código
fonte como artefato de entrada e é retornado o mesmo código fonte com as anotações
das regras de negócio. Esta ferramenta é baseada em técnicas de análise sintática e
semântica, sendo que a primeira é responsável por gerar as árvores de sintaxe
abstrata e os grafos conceituais, enquanto a segunda é responsável por identificar os
trechos que representem o comportamento das classes, percorrendo o grafo
conceitual gerado na etapa anterior.
Rabelo et al. [R9] utilizam o Metamodelo de Descoberta de Conhecimento
(Knowledge Discovery Meta-model – KDM) e o método de Notação e Modelagem de
Processos de Negócio (Business Process Model and Notation – BPMN) para
representar o conhecimento obtido. O processo proposto pelo autor, sugere que, a
partir do código fonte, seja identificado um modelo independente de plataforma
(Platform-Independent Model – PIM) no qual o código fonte é representado em um
formato XML. Este modelo contém a árvore de sintaxe abstrata do código fonte, bem
como o relacionamento entre os elementos do modelo. Em seguida, o modelo é
aplicado ao conjunto de heurísticas definidas para construir a representação do
processo de negócio.
Wang et al. [R10] apresentam uma abordagem para gerar descrições em
linguagem natural de unidades de ação (action units, definido pelos autores como um
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trecho de código que consiste em uma sequência de declarações implementando uma
ação de alto nível) de um método. A abordagem consiste em, a partir do código fonte,
gerar uma árvore de sintaxe abstrata e utilizá-la em conjunto com as operações
contidas no trecho para identificar as unidades de ação do método. Para cada unidade
de ação, é identificado o trecho que representa sua ação principal e nele consta o
conteúdo básico para a descrição desta ação. Após a identificação das descrições,
ocorre o processo de lexicalização.
Por fim, nota-se que uma das técnicas mais utilizadas para extração de
conhecimento é a análise estática do código fonte, sendo utilizada por 90% das
referências selecionadas [R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10]. Por sua vez, a análise
dinâmica foi utilizada por 40% das referências [R4, R5, R6, R8], sendo também
utilizada em conjunto com técnicas de análise estática.
As técnicas de análise dinâmica trazem como principal vantagem a maior
precisão sobre o conhecimento extraído, pois examina o comportamento real em
tempo de execução. Outro fator relevante é que a execução de técnicas de análise
dinâmica tende a ser tão rápida quanto a própria execução do sistema. Por sua vez,
a maior vantagem da análise estática é a inspeção por completo do código fonte,
exibindo os fatores que justificam todos os comportamentos possíveis, independente
das variáveis de entrada. Já para a análise dinâmica, isto não é garantido, uma vez
que é necessária a definição prévia do conjunto de cenários de execução a serem
analisados e, na ausência de um cenário, pode ser difícil identificar se uma
propriedade particular é válida para a aplicação ou válida apenas no contexto dos
cenários selecionados (ERNST, 2003).
Além disso, o código se mostrou suficiente como fonte de informação, uma vez
que raramente são utilizados outros artefatos de software (documentações préexistentes, por exemplo) como apoio à extração do conhecimento.
No que se refere ao tipo de conhecimento gerado, nota-se a predominância de
processos de negócio representados através de gráficos simples ou em BPMN
(Business Process Modelling Notation), seguido de regras de negócio e, por fim,
descrições sobre as classes.
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As Tabelas 7 e 8 apresentam uma análise comparativa entre os dez estudos
selecionados, servindo como apoio para as respostas das questões de pesquisa
definidas anteriormente.

Tabela 7 - Análise comparativa entre os estudos selecionados
Té cnicas ou mé todos
Re fe rê ncia utilizados para e xtrair
conhe cime nto

Arte fatos de
e ntrada

Arte fatos de saída

Validação da
abordage m

Estudo de
caso

P Artefato de s
possibilidade de c
P Conhecimen
de negócio.

Estudo de
caso

P
P
P

R1

Análise Estática

Código Fonte

Descrições das classes
em XML

R2

Análise Estática + MDE
(Model Driven
Engineering)

Código Fonte

Artefatos gráficos e
textuais representando as
regras de negócio

R3

Análise estática + SMT
(Statistical Machine
Translation)

Código Fonte

Pseudo código

R4

Análise Dinâmica com
mineração dos logs

Código Fonte

Gráficos representando os
processos de negócio

Experimento P

R5

Análise Estática e
Dinâmica

Código Fonte

Gráficos representando os
processos

Experimento

P Consolidação
página.

R6

Análise Estática e
Dinâmica

Código Fonte e
Documentações

Processos de negócio em
BPMN

PesquisaAção

P Redocument
requisitos.

R7

Análise Estática

Código Fonte

Descrição das classes em
Linguagem Natural

Experimento

R8

Análise Estática e
Dinâmica

Código Fonte

Processos de negócio em
BPMN

Estudo de
caso

P Identificaçao
P Apresentação

R9

Análise Estática + KDM
(Knowledge Discovery
Metamodel)

Código Fonte

Processos de negócio em
BPMN

Estudo de
caso

P
P

Apresentaçã
Independente

R10

Análise Estática

Código Fonte

Descrições das ações em
Linguagem Natural

Experimento P

100% autom

Fonte: Elaborado pela autora

Artefato de s
Extração de
Aplicaçao pr

P Possibilidade
linguagem;
Experimento
P Open source
P Treinamento

P
P

Teste de pre

Artefato de
Identificação

fatos de saída
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Tabela
8 - Análise comparativa entre os estudos selecionados - vantagens e
Tabela
desvantagens
Técnicas ou métodos
Artefatos de
Validação
Fonte: da
Elaborado
pela extrair
autora
Referência
utilizados para
Vantagens
entrada
abordagem
conhecimento

ções das classes
em XML

Estudo de
R1
caso

atos gráficos e
representando as
as de negócio

Estudo de
R2
caso

eudo código

Artefatos de saída

Validação da
Desvantagens
abordagem

Vantagen

P Artefato de saída de fácil c
P Artefato de saída de fácil compreensão e
O Necessário que o sistema tenha sido
Descrições das classes
Estudo de possibilidade de conversão para
possibilidade de conversão para outros formatos;
Análise Estática
Código Fonte
projetado seguindo a abordagem ADDA (Aspectcaso
P Conhecimento extraído sob
P Conhecimento extraído sobre regras e contexto em XML
Driven Design Approach).
de negócio.
de negócio.
Análise
Estática
MDEde fácil compreensão;
Artefatos gráficos e
P
P Artefato
de+saída
Estudo
de dos
O Necessária validação
manual
Driven
Código Fonte
textuais representando as
P
P (Model
Extração
de regras de negócio;
caso
gerados.
Engineering)
P
P Aplicaçao
prática em mais de 1 linguagem. regras de negócio

P Possibilidade de aplicação para qualquer
Análise estática + SMT
linguagem;
R3
(Statistical Machine
Código Fonte
Experimento
P Open source;
Translation)
P Treinamento da ferramenta.

Análise Dinâmica com
representando os
R4
Código Fonte
Experimento
P Teste de precisão satisfatório.
mineração dos logs
ssos de negócio

Artefato de saída de fácil c
artefatos
Extração de regras de neg
Aplicaçao prática em mais

P Possibilidade de aplicação
linguagem;
O Ambiguidade semântica não tratada.
Pseudo código
Experimento
P Open source;
P Treinamento da ferrament

O Código fonte deve estar preparado para gerar
Gráficoslogs
representando
suficientes;os
Experimento P Teste de precisão satisfató
processos
de negócio
O Regras
de negócio devem ser previamente
mapeadas.

Estática dos
e processos em uma única
GráficosOrepresentando
os para grandes aplicações;
P Consolidação dos processo
representando os
P Análise
Consolidação
Não escalável
R5
Código Fonte
Experimento
Experimento
processos
página.
processos
página.Dinâmica
O Aplicável apenas para a linguagem
C++.

os de negócio em
BPMN

PesquisaR6
Ação

O Premissa de documentações pré-existentes;
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO HUMANA
Na etapa de avaliação humana executada na seção 4.6, foi apresentado aos
analistas e usuários dos sistemas um formulário com quatro códigos já traduzidos pela
ferramenta Pseudogen, com os campos de avaliação “Entendimento do código” e
“Fluência da Tradução” para preenchimento obrigatório e um campo de comentários,
que foi opcional.
As Figuras 52 e 53 apresentam as traduções das funções SQL que foram
apresentadas aos avaliadores.
Figura 54 – Tradução da função 1 utilizada na avaliação humana

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 55 – Tradução da função 2 utilizada na avaliação humana

As Figuras 54 e 55 apresentam as traduções das procedures SQL que foram
apresentadas aos avaliadores.
Figura 56 – Tradução da procedure 1 utilizada na avaliação humana

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 57 - Tradução da procedure 2 utilizada na avaliação humana

Fonte: Elaborado pela autora

