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Resumo

O desenvolvimento de software com reuso é uma abordagem que pode ser utilizada para al-
cançar dois benefícios principais: 1) incremento de produtividade nos projetos de software e 2)
melhorias na qualidade final dos projetos. A abordagem de reuso de software pode ser instanci-
ada através da estratégia de desenvolvimento de software baseada em componentes. De acordo
com essa estratégia, grandes aplicações de software podem ser desenvolvidas a partir de partes
reutilizáveis e pré-existentes, que devem estabelecer uma colaboração entre elas para prover as
funcionalidade requeridas pela aplicação. Os locais onde esses componentes são armazenados
(repositórios), e os processos para a busca e recuperação dos mesmos, são considerados pontos
de constante pesquisa e discussão.

Em um outro contexto, soluções baseadas em aprendizagem de máquina e inteligência ar-
tificial começam a produzir contribuições relevantes para problemas pertencentes ao ciclo de
desenvolvimento de projetos de software, compreendendo campos como a estimativa de esforço
de projetos de software e a predição de falhas, por exemplo. Esse trabalho possui o objetivo de
investigar a utilização de técnicas de agrupamento de dados (clustering) (que fazem parte das
técnicas de aprendizagem de máquina) ao problema do reuso de software. Para esse trabalho
foram analisadas as técnicas de agrupamento por mapas auto-organizáveis (SOM), mapas auto-
organizáveis que crescem hierarquicamente (GHSOM) e o agrupamento por árvores de sufixos
(STC). É importante ressaltar que a aplicação de STC a este problema foi feita originalmente
no nosso trabalho.

Nesse cenário, a solução proposta foi implementada, gerando uma ferramenta web para
busca e recuperação de componentes de software. A ferramenta Cluco (Clustering of Compo-
nents) apresenta os resultados de uma busca por componentes, que satisfazem os critérios de
uma consulta, na forma de grupos de componentes similares, onde esses grupos são gerados
pelo algoritmo STC. Essa característica pode ser considerada uma contribuição relevante, pois
o grande esforço manual em busca de similaridades, que deveria ser realizado pelos usuários, é
executado automaticamente pelo sistema, à medida que os resultados de uma busca tornam-se
disponíveis.

Esta dissertação apresenta avaliações qualitativas e quantitativas da solução proposta. Vários
usuários com vários níveis de experiência em engenharia de software avaliaram a ferramenta,
através de realização de buscas e respondendo a um questionário contendo perguntas relativas
à usabilidade e à qualidade da solução. Métricas para a avaliação de sistemas de recuperação
de informação como, por exemplo, as métricas recall e precision foram utilizadas para fornecer
validações quantitativas sobre a solução. Uma análise de desempenho comparando as técnicas
investigadas nesse trabalho foi realizada. Esta análise mostrou a superioridade da técnica STC
no problema de agrupamento dos componentes de software utilizados nesse trabalho (com-
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RESUMO vii

ponentes Java). Considerando todos os resultados obtidos, pode ser concluído que a solução
proposta contribui de forma positiva e relevante para o problema de busca e recuperação de
componentes de software.

Palavras-chave: Software, Reuso de Software, Aprendizagem de Máquina, Agrupamento,
Inteligência Artificial, Engenharia de Software.



Abstract

The development of software with reuse is an approach that can be used to achieve two main
benefits: (1) increase in productivity of software projects and (2) improvements in the final
quality of the products. The software reuse approach can be instantiated through the strategy
of development based in software components. According to this strategy, large software ap-
plications can be developed from reusable and pre-existing parts, which must collaborate to
perform the functionality required by the application. The places where these components are
stored (repositories) and the search and retrieval processes are considered points of continuous
research and discussion.

In another context, solutions based on machine learning and artificial intelligence are be-
ginning to produce relevant contributions for problems belonging to the development cycle of
software projects, including such fields as the estimate software project effort and the automatic
prediction of failures. This work aimed to investigate the use of clustering techniques (a subset
of machine learning techniques) to the problem of software reuse. We considered in this work
the following clustering techniques: 1) self-organizing maps (SOM), 2) growing hierarquical
self-organizing maps (GHSOM) and 3) suffix tree clustering (STC). It is important to stress
that this is the first work that applies STC to the problem of software component repositories
search and retrieval.

We implemented a prototype of a Web tool for search and retrieval of software components
based on STC, named Cluco. The Cluco tool (Clustering of Components) presents the results
of a search by components, which meet the criteria for a query, in the format of clusters of
similar components where these clusters are generated by the STC algorithm. This feature
can be considered an important contribution because the manual effort in search by similarities
which would, otherwise, be carried out by users is performed automatically by the system, as
soon as the results of a search become available.

We describe a number of qualitative and quantitative evaluations of the proposed method
based on STC. Users with various levels of experience in software engineering evaluated the
tool through carrying out searches and responding to a questionnaire containing questions re-
lated to the usability and the quality of the search results. Evaluation metrics for retrieval
information systems such as the recall and precision metrics were used to provide quantitative
validations of the proposed method. A performance analysis comparing the techniques inves-
tigated in this work was carried out. The results show the superiority of STC in the clustering
problem of the software components used in this work (components Java). Considering all the
results obtained we conclude that the proposed solution contributes in a positive and relevant
way for the problem of search and retrieval of software components.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Durante os últimos anos, a engenharia de software tem obtido alguns avanços em relação à
qualidade dos processos para o desenvolvimento de software, bem como na qualidade final
dos produtos e na agilidade da etapa de desenvolvimento. Embora esses avanços tenham sido
alcançados, algumas dificuldades devem ser consideradas. De acordo com Boehm[7], as falhas
nos projetos de software são uma dessas dificuldades. Como conseqüência dessas falhas, os
custos dos projetos são sempre incrementados e o escopo do planejamento inicial, em muitos
casos, não é respeitado. Uma possível solução, segundo Boehm, é considerar a engenharia de
software como uma atividade de criação de valor, onde deve existir uma união estabelecida
entre os desenvolvedores e os anseios de criação de valor por parte das organizações. Essa
união estabelece que deve haver um equilíbrio necessário entre o tempo em que as organizações
esperam lançar seus produtos no mercado e o tempo necessário para que os desenvolvedores
implementem projetos de software. Uma vez que esse equilíbrio tenha sido estabelecido, os
atores envolvidos em um processo de desenvolvimento de software atuam em cooperação por
um mesmo objetivo, resultando em projetos que teriam, potencialmente, uma maior qualidade.

Considerando o passado da engenharia de software, no período que ficou conhecido como
a Crise do software [8], alguns problemas foram identificados como, por exemplo, projetos de
software que extrapolavam o tempo planejado, o software final possuía um baixo nível de qual-
idade, os requisitos não eram implementados em sua totalidade e haviam dificuldades de geren-
ciamento e manutenção dos sistemas de software produzidos. Esses problemas representaram
um período crítico onde o alto custo dos projetos era superior à capacidade de desenvolvimento
de software com qualidade e sendo entregues no tempo planejado.

Uma possível abordagem, que pode ser utilizada na tentativa de ajudar a reduzir esses prob-
lemas decorrentes da Crise do software, é o reuso de software [9]. O reuso de software é uma
abordagem de desenvolvimento de software baseada na criação de novas aplicações compostas
por artefatos existentes [10]. Um dos campos do reuso de software é o desenvolvimento de soft-
ware baseado em componentes (DBC) [11] [12]. O Desenvolvimento baseado em componentes
tem como objetivo a implementação de aplicações de software usando artefatos pré-existentes,
que devem ser testados previamente em vários contextos, garantindo uma alta produtividade e
qualidade das aplicações finais desenvolvidas.

Nesse contexto de desenvolvimento de software, através de componentes já existentes,
surge a necessidade de um repositório para armazenamento desses componentes, e de ferramen-
tas que possibilitem aos desenvolvedores encontrar e recuperar os componentes que eles neces-
sitam em suas aplicações. Os componentes, geralmente, ficam armazenados em repositórios
de software para uma posterior reutilização. Um grande problema dos repositórios de com-
ponentes é o fato de que encontrar e escolher um componente que o usuário necessita é uma

1



1.1 MOTIVAÇÃO 2

tarefa, em alguns casos, não trivial. Depois de armazenados, os componentes precisam es-
tar disponíveis para utilização, e um dos meios mais eficazes para promover o reuso desses
componentes é através de ambientes que possibilitem a sua busca e recuperação.

O objetivo deste Capítulo é apresentar o foco desse trabalho e o contexto onde ele está
inserido. A seção 1.1 são apresentadas as motivações para o desenvolvimento desse trabalho.
Na Seção 1.2, definimos o problema que está sendo investigado, enquanto a Seção 1.3 apresenta
uma visão geral da solução proposta. Finalmente, na Seção 1.4, é apresentada a visão geral
dessa dissertação.

1.1 Motivação

O reuso de artefatos já pode ser realizado com algum nível de sucesso em vários campos.
No campo da Engenharia Civil, boa parte de uma edificação já pode ser construída com base
na utilização de artefatos existentes como, por exemplo, as telhas e os tijolos. Partindo desse
raciocínio, o tempo gasto para a construção de uma casa que utiliza telhas e tijolos já existentes,
ao invés de fabricá-los do início, é bastante reduzido. Do mesmo modo, uma vez que esses
artefatos tenham sido desenvolvidos com um nível de qualidade aceitável, a qualidade de uma
edificação que os utiliza como componentes também está assegurada.

Um outro campo onde reuso vem sendo aplicado, tendo obtido resultados relevantes, é a
Engenharia de Hardware [13]. Na indústria de Hardware é muito comum a utilização de catál-
ogos de componentes, quando se está projetando novos sistemas. Nesse cenário, um projetista
de hardware, em vez de iniciar um projeto desenvolvendo os artefatos do início, procura nesses
catálogos de componentes de hardware os componentes que melhor atendem às suas especifi-
cações. Isso significa que antes do projetista decidir construir seu próprio micro-controlador, o
que demandaria um certo tempo, ele pode buscar opções existentes de micro-controladores em
catálogos de componentes de hardware, selecionando aqueles que melhor atendem aos requisi-
tos do projeto, e decidindo se utiliza um dos componentes já existentes ou se constrói um novo
componente do início.

No caso de software, o reuso é uma nova abordagem que já vem obtendo resultados rele-
vantes [10]. O reuso de software, assim como o reuso em diversas áreas como a Engenharia
Civil, possui como principais benefícios: (1) a redução no tempo gasto para a finalização de
um projeto, (2) um aumento na qualidade final desses projetos e (3) redução de custos. Alguns
estudos mostram que um percentual considerável de código-fonte pode ser, potencialmente,
reutilizado entre aplicações [14]. Dessa forma, com as características de incremento na pro-
dutividade e na qualidade dos projetos, a abordagem de reutilizar componentes de software
pré-existentes representa uma grande motivação para esse trabalho, que pretende apresentar
contribuições nessa área, buscando facilitar o processo de desenvolvimento de software.

Por outro lado, várias técnicas de aprendizagem de máquina estão sendo aplicadas em prob-
lemas de engenharia de software [15]. Em 1987, Brooks [16] já citava a utilização da Inteligên-
cia Artificial como uma abordagem potencialmente importante para ser utilizada em problemas
de engenharia de software. Uma dessas aplicações é o processo de estimativas de esforço de
software [17] [18]. Nessas aplicações, abordagens conexionistas como as redes neurais artifici-
ais são utilizadas para, através do aprendizado obtido de uma base de dados contendo dados de
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esforço de projetos passados, estimar o esforço necessário para novos projetos de software. As
redes neurais artificiais também estão sendo aplicadas ao problema de estimar a probabilidade
de falhas em módulos de software [19]. Nesse problema, experimentos foram realizados com
redes neurais Radial Base Functions utilizando o algoritmo de treinamento Dynamic Decay Ad-
justment (RBF-DDA), utilizando uma base de dados de projetos da Nasa, contendo valores para
algumas métricas de software. O objetivo desse trabalho é prever se um módulo de software
está propenso (ou não) a apresentar defeitos, baseados nas métricas.

No que diz respeito ao reuso de software, diversos trabalhos que aplicam técnicas de apren-
dizagem de máquina podem ser encontrados na literatura. A técnica de Lógica difusa (Fuzzy)
[20] é aplicada ao problema de reuso de software em alguns trabalhos, como [21]. Nesse tra-
balho, a lógica difusa é utilizada na definição de funções difusas para atributos funcionais ou
não-funcionais de software, onde a aplicação dessas funções em componentes de software indi-
cará o seu potencial de reuso. A aplicação de uma outra técnica, o raciocínio baseado em Casos
(CBR), em reuso de software pode ser vista em [22]. Os dois principais objetivos desse tra-
balho foram a definição de uma linguagem para representar os casos e a implementação de um
sistema que permite a busca e a recuperação dos componentes de software utilizando raciocínio
baseado em casos. A principal contribuição do trabalho desenvolvido por Gonzalez [22] é a
utilização de raciocínio baseado em casos como um modelo inteligente para a recuperação de
componentes, onde os casos representam experiências passadas sobre o uso do componente em
uma aplicação de software.

A possibilidade de inter-relacionamento nas duas áreas investigadas nesse trabalho, a en-
genharia de software e a aprendizagem de máquina, representa uma outra importante motivação
para esse trabalho. Como foi exemplificado acima, existem uma série de trabalhos envolvendo
o uso de técnicas de aprendizagem de máquina para problemas de engenharia de software, que
proporcionam soluções alternativas para problemas que deveriam ser resolvidos por soluções
provenientes da engenharia de software. Nesse contexto, Pedrycz [23] alerta para o fato de que
a engenharia de software e a aprendizagem de máquina possuem uma grande compatibilidade
entre si. Dentre os argumentos que justificam essa compatibilidade, podem ser destacados o
fato de as duas áreas serem fortemente baseadas em conhecimento e em métodos humanos
para a resolução de problemas. Dessa forma, essa evidente simbiose pode produzir grandes
benefícios para as duas áreas através da geração de novos desafios e problemas estimulantes.

1.2 Definição do Problema

Nas ferramentas encontradas para busca e recuperação de componentes de software, as relações
de similaridade entre componentes de software têm sido determinadas manualmente [24]. Esse
método manual, geralmente, requer um profundo conhecimento do conteúdo dos repositórios
de software, instanciados como componentes ou outros artefatos associados a um componente.
Com o incremento do número de componentes armazenados, essa identificação manual torna-
se uma tarefa difícil.

A ausência de um mecanismo para o agrupamento automático de componentes de software,
resultantes de uma busca realizada por um usuário constitui um problema para o processo
de busca e recuperação de componentes. Além disso, essa tarefa de agrupamento precisaria
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estar em conformidade com requisitos como o desempenho, a segurança dos repositórios e,
principalmente, a qualidade da tarefa de agrupamento.

1.3 Visão Geral da Solução Proposta

Nesse trabalho, está sendo proposto um mecanismo para agrupamento automático de compo-
nentes de software. A ferramenta de busca e recuperação de componentes Cluco (Clustering
of Components) realiza o processo de agrupamento dos componentes utilizando a técnica de
Agrupamento por Árvore de Sufixos (Suffix Tree Clustering (STC)) [2]. A técnica STC é um
método de agrupamento baseado na construção de árvores, onde os nós da árvore podem conter
elementos que compartilham informações (sufixos) em comum. As árvores de sufixos são am-
plamente usadas para agrupamento de documentos. Contudo, sua aplicação em agrupamento
de componentes de software representa uma originalidade, tendo em vista que não foi encon-
trada na literatura qualquer referência sobre a utilização dessa técnica para agrupamento de
componentes.

Diversos trabalhos podem ser encontrados, na literatura, relacionados ao agrupamento em
bases estáticas de componentes [25][26][27]. Este trabalho, entretanto, propõe a utilização de
STC para agrupamento dinâmico de componentes de software. Para aplicar STC, um compo-
nente de software foi considerado como sendo um arquivo contendo o código-fonte de uma
classe implementada na linguagem Java, embora a técnica possa ser utilizada com compo-
nentes de maior granularidade. Elementos estruturais extraídos do código-fonte, tais como os
nomes de pacote, nomes das classes, nomes dos métodos, dentre outros, são usados para a rep-
resentação dos componentes e utilizados como entradas para o método de agrupamento. Na
ferramenta Cluco também foi implementada uma interface gráfica, através da qual o usuário
pode navegar pelos resultados de uma busca, inclusive através dos grupos gerados após a recu-
peração, de uma forma bastante intuitiva.

É importante ressaltar que a ferramenta implementada não é o foco principal desse trabalho.
O objetivo do trabalho é investigar técnicas de agrupamentos de dados, as quais podem ser
aplicadas a um ambiente de busca e recuperação de componentes de software, analisando as
suas vantagens e as suas limitações, propondo um mecanismo para busca e recuperação de
componentes de software. A solução proposta foi submetida a vários tipos de experimentos e
validações, que indicaram resultados relevantes para a solução. Um outro objetivo estabelecido
foi o de comparar a técnica STC em relação a outras técnicas, como SOM e GHSOM, em
termos do desempenho da tarefa de agrupamento e baseado nas características de cada técnica,
quando aplicadas ao problema de busca e recuperação de componentes de software.

1.4 Visão geral da dissertação

O restante dessa dissertação é organizada na seguinte estrutura:

• Capítulo 2: o objetivo desse capítulo é apresentar os conceitos relativos aos vários as-
pectos do reuso de software como, por exemplo, o desenvolvimento baseado em compo-
nentes, os repositórios de software e a busca e recuperação de componentes;
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• Capítulo 3: nesse capítulo serão abordados os conceitos referentes as técnicas de agru-
pamento de dados como, por exemplo, os mapas auto-organizáveis (SOM), os mapas
auto-organizáveis que crescem hierarquicamente (GHSOM) e a técnica de agrupamento
utilizando Árvores de Sufixos (STC), as quais foram analisadas nesse trabalho;

• Capítulo 4: tem como objetivo descrever a ferramenta Cluco, em detalhes, através dos
seus requisitos, de sua arquitetura e da sua implementação;

• Capítulo 5: reporta os resultados obtidos no estudo de caso, através de análises de desem-
penho, análises de usabilidade da ferramenta e da qualidade do processo de Agrupamento
dos componentes de software;

• Capítulo 6: apresenta os trabalhos relacionados.

• Capítulo 7: apresenta as conclusões para o trabalho, bem como as principais contribuições
e os trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Reuso de Software

A utilização de sistemas computacionais tem se tornado um fator importante para o desen-
volvimento econômico de muitas organizações, as quais atuam diretamente no mercado de
sistemas ou para aquelas que os utilizam como meio de atuação em seus negócios. Os sistemas
de software são parte integrante desse contexto e o processo de construção desses sistemas é
regido pela Engenharia de software, que corresponde a uma disciplina da engenharia que con-
templa todos os aspectos da produção de software, desde a especificação do sistema até a sua
manutenção [8]. Uma hipótese proposta por [7] considerava a Engenharia de software bastante
semelhante a Engenharia de Hardware porém, alguns fatos levaram a conclusões contrárias a
essa hipótese. Um desses fatos afirma que software é de fácil modificação, relativamente, en-
quanto modificar projetos de hardware é extremamente custoso e demanda alterações físicas
em uma ampla quantidade de equipamentos.

Apesar da concretização da Engenharia de software como uma disciplina para construção de
sistemas, uma forte crise emergiu por volta de 1960. Essa crise decorria a problemas relativos
ao desenvolvimento de grande sistemas de software que fossem confiáveis e nos quais questões
como o custo e o escopo do sistema fossem controladas [28]. Neste cenário, as primeiras
idéias sobre o reuso de software foram iniciadas em 1968 com Doug Mcllroy [29], onde estava
sendo proposto um novo modelo de indústria de desenvolvimento de software. Nesse novo
modelo, os projetos de software deveriam ser desenvolvidos através da composição de artefatos
reutilizáveis, os quais são responsáveis pela realização de tarefas individuais, onde a união
desses artefatos deveria ser capaz de executar as funcionalidades requeridas por um sistema de
software.

Dentre as principais contribuições providas pelo trabalho inicial de Mcllroy, pode ser desta-
cada a sua argumentação em defesa de um catálogo padrão de rotinas, onde essas rotinas dev-
eriam ser concebidas visando a sua posterior reutilização. Nesse aspecto, características como
a qualidade, a precisão, o desempenho e a portabilidade dessas rotinas deveriam ser rigorosa-
mente observadas, visando garantir a sua utilização em várias situações. O conceito de bibliote-
cas de software também foi originado nessa fase de elaboração dos conceitos de reutilização e
que depois vieram a motivar a construção dos repositórios de componentes.

No contexto da idéia defendida e disseminada por Mcllroy, surgia o conceito de reuso de
software. Algumas definições podem se encontradas na literatura referentes ao reuso de soft-
ware. Nesse trabalho, adotaremos as definições de Krueger [28] e a de Prieto Díaz [4]. Na
definição de Krueger, o reuso de software pode ser visto como um processo de construção de
sistemas de sofware a partir de artefatos existentes, ao invés de escolher construir do início. De
acordo com Prieto Díaz, o reuso é o uso de conceitos ou artefatos, previamente construídos,
em novas situações, enquanto a reusabilidade é um atributo que determina a facilidade com
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que os artefatos pré-existentes são inseridos em novas situações. Prieto Díaz [30] caracteriza
um artefato reutilizável de software como qualquer objeto ou conceito que facilite o processo
de produção de software. A definição de Krueger foi adotada por esse trabalho, pela sua sim-
plicidade em descrever um conceito que é, inerentemente, simples como o reuso de software,
enquanto a definição de Prieto Díaz foi escolhida porque, além de definir reuso, ela separa bem
os conceitos distintos de reuso e reusabilidade. Em seguida, são mostrados alguns fatos que
motivam a utilização de reuso de software.

2.1 Motivação

Em um ambiente de desenvolvimento de software, os engenheiros de software precisam im-
plementar funcionalidades que podem ter sido implementadas em projetos passados e, nessa
situação, reutilizar a solução construída anteriormente é a solução mais adequada e menos cus-
tosa. De acordo com Ezran [14], cerca de 40% a 60% do código-fonte é reutilizável de uma
aplicação para a outra. Nesse mesmo estudo foi identificado que 75% das funcionalidades de
um software são comuns aos outros e apenas 15% de código-fonte precisa ser criado do início,
potencialmente.

O processo de reuso envolvido nesse contexto é, muitas vezes, um processo adhoc, onde
o reuso é baseado no conhecimento, na iniciativa e na experiência que um engenheiro de soft-
ware possui sobre projetos passados. A adoção de um processo sistemático de reuso de soft-
ware envolvendo, por exemplo, componentes, documentação, desenvolvedores, processos e
repositórios de software é uma abordagem mais organizada quando comparada à reutilização
adhoc, que significa um processo de reuso que acontece de forma desorganizada [31]. O de-
safio necessário nas organizações é justificar, em termos financeiros e em geração de valor, o
investimento em uma abordagem proativa para o reuso de software com o desenvolvimento
prévio de artefatos reutilizáveis. Em muitas organizações, a construção e o uso de um pro-
cesso sistemático para reuso de software é uma decisão que não pode ser tomada facilmente
ou livremente, pelos desenvolvedores. Os executivos da organização precisam visualizar algu-
mas vantagens competitivas para essa adoção como, por exemplo, a considerável redução no
tempo para lançar um produto no mercado e a redução no custo de desenvolvimento [32]. Os
benefícios que podem ser obtidos com reuso de software serão expostos na próxima seção.

2.2 Benefícios

O reuso de software pode trazer alguns benefícios diretos aos processos de desenvolvimento
de software, dentre eles: incrementos na produtividade e na qualidade dos sistemas [33][34].
O incremento de produtividade é visto como um dos benefícios mais importantes e pode ser
justificado por características tais como: (1) o tempo necessário para implementar uma de-
terminada funcionalidade é reduzido, pelo fato de existir a possibilidade de reutilização de
alguns artefatos existentes que realizam uma parte (ou toda) a funcionalidade requerida por
uma aplicação de software; (2) a redução do tempo necessário por uma organização para tornar
disponíveis seus sistemas de software para o mercado, tendo em vista que a reutilização de
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artefatos pré-existentes pode ser considerada como um fator de redução no tempo estimado
para o desenvolvimento de novas aplicações.

Um outro benefício direto da utilização dos conceitos de reuso de software é a qualidade
dos sistemas desenvolvidos. Em organizações de software, as quais possuem um processo de
desenvolvimento com reuso, a reutilização de artefatos de software pode ser mais bem con-
duzida quando esses artefatos reutilizáveis tiverem sido previamente testados e, assim, com
um nível de qualidade elevado. Em conseqüência desse fato, as novas aplicações construídas
podem, potencialmente, desempenhar suas funções com mais garantias de qualidade do que se
elas fossem desenvolvidas sem reutilização.

Como resultado dos fatores acima descritos, o tempo para um projeto de software ser fi-
nalizado termina sendo menor e o produto final com maior qualidade, representando uma van-
tagem competitiva para as organizações. Depois da discussão sobre os benefícios obtidos pela
reutilização de software, a próxima seção discute o desenvolvimento de software baseado em
componentes, que é uma das áreas do reuso de software.

2.3 Desenvolvimento Baseado em Componentes

O desenvolvimento de software baseado em componentes surge como uma conseqüência direta
do trabalho desenvolvido por Mcllroy [29]. Esse trabalho afirmava a necessidade de os sistemas
de software serem construídos a partir de pedaços de código-fonte com alto potencial de reuti-
lização e, com isso, havia benefícios claros que justificavam essa preocupação em desenvolver
novos sistemas seguindo a abordagem de reutilização de artefatos de software. Alguns desses
benefícios eram o aumento de produtividade por parte dos desenvolvedores de sistemas e a
qualidade final dos produtos. A idéia do reuso de componentes é motivada por uma técnica
bastante conhecida para resolver problemas em computação que é a técnica de dividir para
conquistar [35]. Aplicando os fundamentos dessa técnica em reuso de software, os grandes
sistemas podem ser construídos a partir de componentes (pequenas partes) independentes e
realizando tarefas específicas, mas que quando combinados são capazes de realizar todas as
funcionalidades requeridas pelo sistema.

2.3.1 Definições

A definição de um componente de software é imprecisa. A definição proposta em [36] é
baseada no Projeto por Contrato (Design by Contract), onde um componente de software é uma
unidade que executa uma determinada funcionalidade obedecendo condições: pré-condições e
pós-condições. Nas pré-condições, a interface do componente deve descrever, para um usuário,
as condições necessárias que devem ser estabelecidas para utilização do componente. As pós-
condições representam os resultados garantidos depois que um componente de software é ex-
ecutado, isto é, qual o estado obtido como resultado da funcionalidade realizada pelo compo-
nente.

A definição de componentes de software de acordo com Szyperski [12] diz que um compo-
nente deve ser uma unidade, que pode ser usada em composição, com a sua interface explici-
tando o contrato de utilização e com dependência explicita de um contexto. Esse componente
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deverá ser implantado independentemente e deve possuir interoperabilidade com outros com-
ponentes. A motivação para o desenvolvimento de software baseado em componentes é a con-
strução e utilização de artefatos reutilizáveis. Já que essa motivação representa um incentivo
para a adoção de reuso de software nas organizações, alguns desafios podem ser enumerados
como, por exemplo, a utilização de um processo sistemático de reutilização, os objetivos das
organizações e o gerenciamento dos repositórios de software.

Em um outro estudo no ano de 2003, Szyperski [37] classifica componentes de software
em quatro níveis distintos. No primeiro nível estão os componentes que são desenvolvidos
por organizações de forma fechada, ou seja, os componentes que não podem ser adaptados
para a reutilização. As organizações que utilizam componentes desse nível, precisam avaliar
fatores que ajudem a decidir se é melhor assumir a flexibilidade e a vantagem competitiva de
construir seus próprios componentes ou os benefícios econômicos advindos da utilização de
componentes padrão desenvolvidos previamente.

No segundo nível estão os componentes que compõem as linhas e famílias de produtos.
Esses componentes são caracterizados por fragmentos de artefatos de software que são comuns
a vários sistemas. Em um terceiro nível, Szyperski considera os componentes que podem ser
implantados em softwares já existentes. Um bom exemplo para esse nível são os componentes
para ser implantados em um browser web. A implantação desses componentes tem como obje-
tivo adicionar mais funcionalidades ao browser, muito embora o browser possa funcionar sem a
sua implantação. Os componentes com funcionalidades de serviços dinâmicos e de integração
de sistemas estarão agrupados no quarto nível. Como exemplos comuns desses componentes,
podemos citar os web services.

2.3.2 Modelos de Componentes

Os modelos de componentes de software possuem a finalidade de definir um padrão de imple-
mentação ao qual novos componentes construídos devem estar em conformidade. Em troca
da conformidade implementada, os modelos de componentes garantem que os componentes
sejam inter-operáveis e que a composição desses componentes para realizar a execução de uma
tarefa seja facilitada. De acordo com Oberleitner e Geschwind [38], alguns fatores relativos
aos modelos podem vir a ser considerados entraves para a sua adoção em um processo de reuso
de componentes de software. Um desses fatores críticos é a dependência dos componentes
com relação aos serviços providos por um determinado modelo e que não são extensíveis a
outro modelo, reduzindo, assim, a interoperabilidade de componentes de modelos diferentes
em uma mesma aplicação. Em seguida, serão discutidos, brevemente, alguns dos modelos de
componentes utilizados na academia e no mercado.

O modelo de componentes Component Object Model (COM) [39] consiste em um padrão
para implementação de componentes de software, com propriedade intelectual da Microsoft.
Os componentes do modelo COM são bastante utilizados em sistemas Microsoft como, por ex-
emplo, nos sistemas operacionais. Esse modelo possui uma linguagem própria para declaração
de interfaces, chamada Microsoft Interface Definition Language (MIDL), onde os objetos po-
dem ser descritos através de propriedades e métodos. Uma importante característica da lin-
guagem MIDL é que, apesar de utilizar um sistema de tipos particular à linguagem, quando
os componentes são implementados em linguagens compatíveis com o modelo COM, é real-
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izado um binding entre os sistemas de tipos de forma que os tipos declarados na linguagem
MIDL sejam convertidos para tipos da linguagem de implementação do modelo COM. Entre
as linguagens compatíveis com o modelo COM podemos destacar as linguagens C, C++, Visual
Basic.NET, por exemplo.

Algumas novas características foram adicionadas ao modelo COM como, por exemplo, o
suporte a balanceamento de carga e o monitoramento de transações e com isso, a linguagem
COM passou a ser denominada COM+ [40].

O modelo de componentes Common Object Request Broker Architecture (CORBA) [41] é
um padrão para implementação de componentes, que podem se comunicar com componentes
de diferentes linguagens e plataformas. O modelo CORBA é regido por mecanismos como a
definição de arquivos IDL onde são definidas as propriedades do componente, bem como as
operações que um certo componente poderá executar. Depois de descrito o componente, o ar-
quivo IDL que representa a interface do componente é compilado, a fim de gerar os skeletons
de cliente e servidor para uma linguagem específica. A interoperabilidade do modelo CORBA,
para várias plataformas e linguagens, é permitida na maioria dos casos pela compilação real-
izada no arquivo IDL, o qual possui alto potencial de portabilidade. Além disso, contribuem
para a interoperabilidade desse modelo o fato que esse modelo possui um padrão de comuni-
cação entre os componentes bem definido e a sua portabilidade para inúmeras linguagens de
programação.

Os Java Beans [42] são modelos de componentes reutilizáveis para a linguagem de progra-
mação Java. Esse tipo de componente não deve ser confundido com os Enterprise Java Beans,
pois estes podem ser executados em ambientes distribuídos. Algumas características podem ser
identificadas nesse modelo de componentes como o suporte a programação introspectiva [43],
a propriedades, a eventos e a encapsulamento de informações.

Os componentes pertencentes a esse modelo caracterizam-se, mais comunmente, por ser
uma classe Java com propriedades escondidas e métodos de acesso para essas propriedades
sendo, também, passíveis de serialização. A simplicidade desse modelo de componentes é que
origina a sua utilização em várias aplicações. Os componentes Java Beans são bastante utiliza-
dos em ferramentas de desenvolvimento de software para a linguagem Java, principalmente, na
construção de interfaces gráficas para o usuário.

Os Enterprise Java Beans [44] são um padrão para componentes de arquitetura que podem
ser utilizados em aplicações de negócios para a linguagem Java. A utilização de objetos Java
simples para conter lógica de negócios, embora normal e aceitável, está passível de encontrar
dificuldades operacionais com questões como a escalabilidade, o gerenciamento de ciclo de
vida e o gerenciamento de estados. Dessa forma, um componente EJB pode ser visto como
um componente gerenciado (criado, controlado e destruído) por um ambiente Java Enterprise
Edition, no qual ele está implantado.

Existem vários tipos de componentes EJB e suas funções são de propósitos distintos:

• os EJB’s de Sessão: esse tipo de componente é utilizado com o objetivo de definir fluxos
dos processos de negócios de uma aplicação. Eles podem ser componentes que guardam
o estado do usuário ou não;

• os EJB’s de Entidade: são os componentes que podem ser utilizados para realizar oper-
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ações de persistência. São fortemente baseados nos repositórios de dados;

• os EJB’s Dirigido por mensagens: esses componentes são bastante parecidos, conceitual-
mente, com os EJB’s de sessão porém, a sua ativação depende da chegada de mensagens
assíncronas.

A decisão de se utilizar componentes EJB é uma escolha do usuário. Geralmente, é encorajada a
utilização de EJB quando a complexidade e a quantidade de usuários concorrentes do aplicativo
aumentam. Nesses casos, o uso de componentes EJB pode tornar a aplicação escalável e torna
mais fácil particionar os aplicativos por funcionalidades, reduzindo a sua complexidade.

2.4 Aspectos Organizacionais do Reuso

O processo de adoção de reuso de software nas organizações pode ser iniciado de diversas
maneiras e através de diversas pessoas. A forma mais comum é através da própria iniciativa
dos desenvolvedores, ou seja, decidindo construir artefatos genéricos e que possam ser reuti-
lizados em futuras situações. Esse tipo de reuso é conhecido como ad-hoc ou desorganizado,
pois não há qualquer processo adotado para o desenvolvimento com reuso. Essa forma de reuso
é praticada, na maior parte das vezes, por engenheiros e desenvolvedores de software. A grande
maioria das outras iniciativas de adoção do reuso de software é dependente de decisões organi-
zacionais, onde essas decisões são tomadas por executivos ou pessoas com o poder necessário
para decidir sobre os processos de desenvolvimento de software de uma organização.

De acordo com [45], a decisão de adotar um processo de software baseado em componentes
pode ser dividida em vários níveis. No primeiro nível, estão classificadas as decisões das
pessoas que estão no topo da pirâmide organizacional de uma empresa. No entanto, apesar de
essas decisões representarem um ponto de partida para o reuso, as pessoas que formam a alta
gerência de uma organização precisam estar bem cientes dos benefícios que a reutilização de
software pode alcançar para a sua organização em termos de vantagem competitiva com relação
às suas concorrentes.

No segundo nível para a adoção do reuso de software, está a construção de um processo
sistemático para a reutilização. Um processo sistemático para o reuso de software consiste na
criação de regras e uma política de incentivos, as quais garantam que as pessoas envolvidas
no desenvolvimento de aplicações utilizem e desenvolvam artefatos com possibilidade de uma
posterior reutilização [45]. Nessa etapa, a presença de especialistas com grande experiência
em desenvolvimento de software é necessária. Esses especialistas são responsáveis pelo desen-
volvimento de artefatos reutilizáveis, os quais podem ser código-fonte ou artefatos de documen-
tação, pelo desenvolvimento dos repositórios de software e pela classificação dos componentes
no repositório [46].

Em um terceiro nível, a adoção de um processo de reuso requer educação e treinamento,
tanto para os desenvolvedores de aplicações quanto para os criadores de artefatos reutilizáveis.
O principal objetivo dessa etapa é familiarizar os engenheiros de aplicações e os demais stake-
holders com o conhecimento teórico e prático relacionados à tecnologia de componentes. Pode
ser percebido, então, que os fatores técnicos, por si só, não garantem o sucesso de uma adoção e
implantação de um processo de reuso de software. Adicionalmente, a presença dos repositórios
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de software, apesar de não ser determinante para o sucesso de um processo de reuso, é essencial
para o armazenamento dos artefatos reutilizáveis. O conceito de repositórios de componentes
é discutido na próxima seção.

2.5 Repositórios de Componentes

Um dos principais elementos em um processo de reutilização de software são os repositórios de
artefatos, os quais são locais onde os artefatos reutilizáveis são armazenados [47]. De acordo
com [48], o reuso de software é, muitas vezes, não adequado porque os componentes existentes
não estão visíveis em um local de livre acesso para os desenvolvedores. Da mesma forma,
incrementar o repositório com novos componentes, embora seja extremamente encorajada, não
é garantia de sucesso. Seguindo essas considerações, é preciso que os componentes existentes
estejam disponibilizados livremente para utilização e que os componentes sejam mantidos nos
repositórios de forma organizada. De acordo com [49], uma das principais razões para a baixa
utilização dos repositórios de software é a sua centralização. Como conseqüência, alguns prob-
lemas como um rígido controle sobre os componentes e a falta de escalabilidade, representam
entraves para o uso intensivo desses repositórios.

Um outro ponto que deve ser considerado a respeito da utilização dos repositórios de com-
ponentes é que, de acordo com [46], o tamanho do repositório de software não garante o sucesso
do processo de reuso. A justificativa para essa afirmação diz que é mais importante manter um
repositório com uma quantidade razoável de componentes, de um domínio de aplicações es-
pecíficas, do que uma grande quantidade de componentes de domínios variados. Além de req-
uisitos como permitir armazenamento e visualização dos componentes, e facilidade de acesso a
esses componentes. A Tabela 2.1 lista alguns dos principais requisitos que um repositório deve
satisfazer para um processo de reutilização efetivo.

Há vários tipos de artefatos que podem ser armazenados em um repositório de software.
D’Souza [50] cita alguns dos mais comuns, como pode ser visto a seguir: Objetos executáveis,
Código-fonte, Casos de Teste, Modelos e Padrões, Interfaces com o usuário, Documentos,
estratégias e decisões arquiteturais.

Todos esses artefatos, não apenas artefatos que contém código-fonte, podem ser utilizados
em um processo de desenvolvimento com reuso de software. A escolha de quais componentes
um repositório deverá conter deve ser realizada a partir das necessidades e particularidades de
cada organização.

Um dos exemplos mais comuns e populares de um repositório de artefatos reutilizáveis
são os sistemas de gerenciamento de versões. Em síntese, esses sistemas possuem a principal
finalidade de armazenar artefatos de software e ainda possuem funcionalidades capazes de
realizar operações como inclusão, atualização, busca, exclusão e recuperação de artefatos de
software. Como exemplos desses sistemas, podemos citar o Concurrent Versions System (CVS)
[51] e o Subversion [52].

Alguns grandes repositórios estão disponíveis na Internet para livre uso. Dentre os mais
conhecidos, podemos citar o SourceForge [53] e o Java.net [54], os quais são repositórios ca-
pazes de armazenar milhares de projetos, e que permitem o acesso e a colaboração dos usuários
em grande escala. Outras alternativas são as ferramentas de busca e recuperação de artefatos
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Tabela 2.1 Requisitos desejáveis para um repositório de componentes.

Requisito Descrição
Busca O repositório deverá fornecer mecanismos para que

os componentes possam ser encontrados dentro do
repositório.

Visualização O repositório deve prover meios para que os com-
ponentes nele armazenados possam ser visualizados
pelos usuários.

Geração de relatórios A geração de relatórios é importante para indicar, por
exemplo, quais componentes estão sendo mais uti-
lizados, quais usuários mais acessam o repositório,
qual a linguagem de programação é preponderante
nas buscas.

Notificação aos usuários É importante que os usuários sejam informados
quando novos componentes são adicionados para a
reutilização dentro do repositório.

Gerenciamento de versões Como componentes de software são passíveis de al-
terações na sua estrutura formando, assim, versões
do componente, um processo de gerenciamento das
versões de um mesmo componente é um item impor-
tante.

Controle de acesso Representa um item de segurança que regula o tipo
das funcionalidades que um usuário pode realizar no
repositório. A depender do seu papel, um usuário
pode apenas buscar e recuperar um componente en-
quanto outro usuário pode adicionar novos compo-
nentes.

de software, as quais são discutidas no Capítulo 6 e que possuem repositórios em sua estrutura,
para armazenar seus artefatos.

Um importante fato a ser considerado a respeito dos repositórios de software são os aspectos
cognitivos que envolvem os níveis de conhecimento sobre o conteúdo dos repositórios [1].
Um desses aspectos é o nível de conhecimento dos usuários sobre os componentes de um
repositório.

A Figura 2.1 ilustra bem os diferentes níveis de conhecimento para um determinado usuário.
Os componentes no nível L1 são, potencialmente, aqueles que possuem maior possibilidade de
serem reutilizados, pois são bastante conhecidos pelos usuários. Já os componentes perten-
centes ao nível L2 são aqueles que possuem boa capacidade para serem reusados mas que,
muitas vezes, os usuários precisam consultar a documentação existente para entender o seu
funcionamento. Com relação ao nível L3, os componentes presentes nesse nível são aqueles
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que o usuário pensa que podem ser encontrados dentro do repositório quando, de fato, eles não
existem. O nível L4 corresponde à junção de todos os outros níveis. De acordo com os estu-
dos realizados em [1], os usuários possuem uma tendência em usar mais aqueles componentes
em que possuem maior conhecimento. Esse fato indica que muitos componentes pertencentes a
um repositório podem não ser utilizados pela falta de experiência e conhecimento que o usuário
possui sobre eles, muitos deles podendo desempenhar funções semelhantes àquelas em que o
usuário possui maior experiência. Nesse cenário, o trabalho de agrupamento automatizado
de componentes resultantes de uma busca pode servir como uma proposta para minimizar os
efeitos provocados por esse aspecto cognitivo do reuso de componentes.

L3L2L1

L4

Figura 2.1 Diferentes níveis de conhecimento sobre um repositório de componentes de software [1].

2.6 Busca e Recuperação de Componentes de Software

Para que o reuso de software seja, de fato, utilizado dentro de uma organização, um processo
efetivo de busca e recuperação de componentes de software reutilizáveis deve ser projetado e
deve estar acessível aos usuários independentemente do ambiente de desenvolvimento que está
sendo utilizado.

Um dos conceitos importantes de um método de busca e recuperação de componentes é
a forma como é realizada a representação dos componentes no repositório. De acordo com
Frakes et al. [55], para que artefatos reutilizáveis sejam incorporados a novos sistemas, os de-
senvolvedores devem estar habilitados a encontrar e a entender esses componentes. Nesta seção
serão discutidos os principais aspectos relacionados à busca e a recuperação de software reuti-
lizável, desde a representação dos componentes nos repositórios até a busca e a recuperação
desses componentes para utilização em novas aplicações.

2.6.1 Esquemas de Representação

O modo como os componentes estão dispostos, organizados e representados dentro de um
repositório de componentes é o que chamamos de indexação de um componente de software.
O modo como os componentes são indexados e representados é um fator que possui grande
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impacto na forma como os componentes são encontrados e entendidos [55]. Existem vários
modos de representar um componente em um repositório, dentre elas: a representação por fac-
etas, por vocabulários controlados, a indexação de texto livre e a Folksonomia (Folksonomy).

De acordo com [30], um esquema de representação de componentes deve atender aos
seguintes requisitos:

• Ele deverá suportar, continuamente, a inclusão de novos componentes no repositório;

• Deve possibilitar encontrar componentes que são similares a uma determinada consulta
mesmo que não haja um casamento perfeito entre os termos utilizados na busca e a de-
scrição do componente;

• Componentes com funcionalidades equivalentes podem ser recuperados através de uma
descrição conceitual sobre a funcionalidade executada pelo componente (domínio);

• Deve ser muito preciso e com um alto poder descritivo, sendo essas características condições
necessárias para representar e catalogar componentes;

• O esquema deve ser fácil de manter, isto é, adicionar, remover e atualizar o componente
sem precisar haver uma nova representação do componente;

• Deve ser de fácil uso tanto para quem gerencia os repositórios de componentes (ou qual-
quer pessoa com a responsabilidade de rea lizar a representação do componente) quanto
para os usuários finais;

• O esquema de representação deve ter potencial para automação.

Um dos primeiros estudos relacionados à representação de software para reuso foi realizado
por Pietro-Diaz e Freeman [4] em 1987. De acordo com Pietro-Diaz e Freeman, a classificação
de uma coleção de componentes é um ponto central para uma abordagem atrativa de reuso, em-
bora uma boa representação não seja garantia de sucesso se não houver um método de busca e
recuperação de componentes eficiente. Nesse trabalho, os autores desenvolveram um esquema
de facetas com capacidade de representar componentes de software de acordo com a função que
esses componentes realizam, na forma como eles executam essas funções e nos seus detalhes
de implementação.

A Tabela 2.2 ilustra o esquema de facetas desenvolvido no trabalho. De acordo com ela,
foram definidas as facetas Function, Objects, Medium, System type, Functional area e Setting.
Cada coluna dessa tabela ilustra os possíveis valores da faceta que corresponde ao título da
coluna. Por exemplo, a faceta System type representa o tipo de sistema no qual um determinado
componente pode ser utilizado e pode assumir os valores assembler, code generation, e code
optimization. A faceta Function caracteriza o tipo de função que um componente poderá exe-
cutar. O tipo de objeto manipulado por um componente é identificado através da faceta Objects.
Nesse cenário, um determinado componente de software pode ser representado através de um
conjunto de uma ou mais facetas. Um mesmo componente pode ser representado pelo valor
add da faceta Function, por possuir a funcionalidade de realizar uma operação de adição, e
pelo valor code generation da faceta System type, indicando que o componente também possui
a característica de geração de código.
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Tabela 2.2 Listagem parcial para classificação de software por facetas [4].
Function Ob jects Medium System type Functional area Setting
add arguments array assembler accounts payable advertising
append arrays buffer code generation accounts receivable appliance repair
close backspaces cards code optimization analysis structural appliance store
.. .. .. .. .. ..

A representação de objetos através de facetas não é um conceito desenvolvido, exclusiva-
mente, para o reuso de software. Ela foi introduzida por Ranganathan [56] em 1930 com ampla
aplicação em bibliotecas na Europa. Em reuso de software, a representação de componentes é
aplicada através da seleção de palavras-chave pré-definidas de uma lista facetada [30].

Segundo Maarek [57], a principal desvantagem da utilização de facetas é o esforço necessário
para representar os componentes por facetas, de forma manual. Uma outra limitação é o fato
de que duas pessoas diferentes, representando o mesmo componente, podem atribuir valores de
facetas diferentes ao mesmo componente, de acordo com o seu entendimento com relação ao
conteúdo do componente.

Uma outra possível abordagem para a representação de componentes de software é a utiliza-
ção de vocabulários controlados, os quais são caracterizados por um conjunto de palavras-chave
usadas como termos de indexação de um componente de software, de acordo com Prieto-Diaz
[30]. Esses termos são pré-definidos por pessoas com total conhecimento sobre os variados
domínios de aplicação dos componentes e devem representar conceitos relevantes do domínio.
Segundo o trabalho de Prieto-Diaz, algumas características de vocabulários controlados são
importantes para a sua utilização em classificação de software:

• O código-fonte é muito pobre em texto livre;

• O significado das palavras-chave é, usualmente, atribuído por convenção ou por prefer-
ência do programador;

• Muitas vezes não é tão óbvio o que o componente faz, nem como ele executa suas tarefas;

• Ao descrever a funcionalidade de um componente, a intervenção humana é rotineira.
Assim, informações conflitantes ou dúbias podem ser usadas na representação de um
mesmo componente.

De acordo com Mili et al. [58], a utilização de vocabulários controlados possui como
desvantagens um maior custo na construção e na manutenção desses vocabulários (em relação
a abordagem de texto livre), e na representação e indexação dos componentes.

O esquema de representação por texto livre, também conhecido na literatura por vocab-
ulário não-controlado, consiste em analisar palavras mais freqüentes em textos, com linguagem
natural, e utilizar essas palavras na representação dos componentes [30]. A representação de
um componente de software através de texto livre poderia ser feita, por exemplo, realizando
a análise e seleção das palavras mais freqüentes na especificação de um componente, as quais
podem melhor descrevê-lo. Como trata-se de um método com características estatísticas, essa
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abordagem torna-se mais efetiva quando há disponibilidade de um grande corpo de texto e
um grande número de componentes justificando, assim, a análise estatística aplicada. Uma
possível desvantagem da representação por texto livre diz respeito à falta de controle sobre as
informações que representam os componentes, por não se utilizar um vocabulário controlado.

Uma outra possível técnica para representar componentes de software foi aplicada por
Taciana Amorim et al [59]: a Folksonomia (Folksonomy)[60]. A técnica de Folksonomia é
caracterizada pela presença de três elementos principais:(1) a presença de tags, os quais são
pequenas informações que podem ser relacionados a um objeto; (2) um claro entendimento
do objeto que será representado; e (3) o usuário realizando o processo de tagging deve ser
identificável. Dessa forma, um usuário poderá representar componentes utilizando tags que ele
julgue ser adequadas para descrever o componente.

Um risco associado a esse esquema de representação diz respeito ao fato de os usuários,
sem um bom entendimento do funcionamento de um componente, atribuir a ele tags que não
descrevam nada do que um componente, de fato, faz. O trabalho concluiu que Folksonomia não
deve ser um método alternativo aos métodos de representação já existentes, mas deve ser usado
como complemento aos esquemas já implementados em um sistema para busca e recuperação
de componentes de software, melhorando a qualidade do processo de busca.

2.6.2 Um Esquema Geral para Busca e Recuperação de Componentes

Após representar os componentes de software e torná-los disponíveis nos repositórios, um outro
conceito precisa ser implementado: o processo de busca e recuperação dos componentes. De
acordo com Ye e Fischer [1], um processo de reuso deve consistir em três passos:(1) localizar
um componente;(2) compreender as funcionalidades e o modo como um componente deve
ser utilizado e (3) modificar um componente, caso o componente não satisfaça, totalmente,
as necessidades do usuário. A Figura 2.2 ilustra um processo geral para busca e recuperação
de componentes. A primeira etapa consiste em definir os requisitos informais, onde esses
requisitos definem o modo como o usuário entende o componente de software que ele precisa
encontrar. Esses requisitos informais são concretizados em uma descrição mais elaborada do
artefato que se espera buscar e em seguida, essas descrição é transformada em uma consulta
(query), a qual é a expressão utilizada pelo sistema para realização da busca. Essas etapas
podem ser visualizadas no lado esquerdo da figura.

Por outro lado, quando um componente estiver sendo adicionado ao repositório, uma de-
scrição mais elaborada sobre as características de um componente deve ser realizada. Essa
descrição deve ser baseada na abstração do componente de software. Depois dessa etapa, a
descrição deverá servir como referência para a representação do componente no repositório,
como mostram as etapas contidas no lado direito da figura.

Uma vez que a query esteja definida, bem como os componentes encontrem-se disponíveis
nos repositórios, o sistema de busca e recuperação deverá realizar um processo de busca por
algum casamento entre os termos da query e os termos que representam os componentes de
software. No caso em que um casamento perfeito ou parcial for estabelecido, uma coleção
contendo um ou mais componentes será retornada. Caso contrário, o sistema deverá informar
que nenhum componente foi encontrado.

Um problema citado por Lucrédio et al. [49] é a perda de informação em um processo de
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Figura 2.2 Um esquema geral para busca e recuperação de componentes de software.

busca e recuperação de componentes. De acordo com a Figura 2.3, a primeira perda acontece
logo no compreensão do problema por parte do usuário, ou seja, nos casos onde o usuário não
for capaz de entender bem o problema, o processo de busca pode não ser efetivo por conta dessa
perda de informação. Uma outra perda evidente ocorre durante o processo de indexação, ou
seja, na codificação das informações sobre um componente, que pode ser feita manualmente ou
de forma automatizada, sendo passível de perda. Como pode ser observado nessa figura, a cada
etapa subseqüente partindo do compreensão do problema, podem haver perdas de informações
que dificultam o processo de busca.

2.7 Casos de Sucesso do Reuso de Software

Alguns casos de sucesso podem ser encontrados na literatura. Tais casos ocorreram em diversas
organizações comerciais, acadêmicas e instituições governamentais. Nos Estados Unidos, por
exemplo, organizações comerciais como HP, IBM, e Motorola estão adotando, amplamente,
uma política de reuso de componentes bem definida. Pelo lado governamental, organizações
como o departamento de defesa norte-americano também procuram realizar a reutilização de



2.7 CASOS DE SUCESSO DO REUSO DE SOFTWARE 19

E s p a ç o  d o  
P r o b l e m a

E s p a ç o  d o  P r o b l e m a  
c o m o  e n t e n d i d o  p e l o
U s u á r i o

E s p a ç o  d a  c o n s u l t a E s p a ç o  d e  c ó d i g o
( Í n d i c e s )

E s p a ç o  d o s  C o m p o n e n t e s

E n t e n d i m e n t o  d o  
P r o b l e m a

F o r m u l a ç ã o  d a  c o n s u l t a C a s a d o r I n d e x a d o r

Figura 2.3 Um modelo de recuperação de componentes de software.

software. O Governo Federal também tenta construir um grande repositório de artefatos e
software para reutilização nacional. Na Europa, alguns esforços estão sendo realizados pela
Siemens e pela Agência Espacial Européia. As companhias japonesas, por já adotarem um
modelo de fábrica de software bem definido, possuem muitas iniciativas em direção a reutiliza-
ção de software em larga-escala [61][31]. Nos tópicos abaixo, algumas dessas iniciativas sobre
reuso de software são discutidas.

2.7.1 Reuso no Brasil

No Brasil, o reuso de software está sendo discutido e implementado tanto em iniciativas acadêmi-
cas quanto na indústria. Os fatores organizacionais, como citados na Seção 2.4, ainda podem
ser considerados limitantes quanto à adoção dos processos de reuso pelas empresas, embora
algumas iniciativas estejam.

Uma dessas iniciativas é o Projeto RiSE [62]. Esse projeto tem como principal objetivo
elaborar um framework para reuso de software atuando em várias direções, atingindo conceitos
como componentes, repositórios, processos para a certificação de componentes, ambientes e
ferramentas para suporte ao reuso e processos de reuso de software. Com essas iniciativas, o
RiSE espera facilitar e auxiliar o processo de adoção das técnicas de reuso de software dentro
das organizações, proporcionando a elas os principais benefícios que podem se tornar difer-
enciais das organizações como, por exemplo, um aumento da produtividade e a garantia da
qualidade dos produtos.

Um recente estudo, realizado sobre o cenário Brasileiro no que diz respeito ao reuso de
software, mostrou alguns resultados interessantes sobre a adoção do reuso nas organizações
brasileiras [5]. O trabalho levou em consideração 57 empresas brasileiras de pequeno, médio
e grande porte. O objetivo principal do trabalho foi tentar relacionar as características das
organizações de desenvolvimento de software com o sucesso na adoção do reuso de software.
No trabalho foram considerados 21 fatores que, potencialmente, poderiam estar relacionados
ao sucesso em reuso. Esses fatores foram agrupados em quatro áreas distintas: os fatores
organizacionais, os fatores de negócios, os fatores tecnológicos e os fatores de processos.

De acordo com Lucrédio et al. [5], um questionário contendo 26 questões foi enviado às
empresas participantes, onde essas questões foram divididas em três grupos principais:
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• Informações gerais: como, por exemplo, a região geográfica do participante e o número
de empregados;

• Informações que não estão diretamente relacionadas ao reuso: com questões como a
experiência do time de desenvolvimento, a linguagem de programação utilizada, entre
outras;

• Informações relacionadas ao reuso: contendo questões como, por exemplo, o sucesso
obtido através do reuso, o tipo de artefato reutilizado, entre outras.

De um modo geral, o estudo mostra que 53% das empresas de software participantes (30 das
57 consideradas no estudo) obtiveram sucesso quanto a adoção do reuso de software em seus
projetos. A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa foi estabelecida pela falta de
dados empíricos presentes na literatura sobre os casos de sucesso do reuso de software. Embora
alguns outros resultados tenham sido coletados, eles não são suficientes para generalizar quais
fatores são responsáveis pelo sucesso com reuso de software nas organizações. A tabela 2.3
mostra um resumo dos 21 fatores considerados na pesquisa e as suas influências no sucesso
do reuso. Na tabela pode ser observado, por exemplo, que o fator "Abordagem de Família de
Produtos"é um fator fortemente relacionado ao sucesso dos programas de reuso.

2.7.2 Reuso nas Companhias

Muitas companhias podem estar obtendo sucesso com a prática do reuso de software. Na
subseção anterior, foram discutidos os casos das organizações brasileiras sob o ponto de vista
das pesquisas realizadas. Algumas outras grandes empresas (empresas multi-nacionais com
amplo reconhecimento no mercado de tecnologia) também possuem casos que relatam suas
experiências com a adoção de processos de reuso de software, dentre elas: a IBM e a Motorola.

No caso da IBM, o seu programa de reuso compreende não só componentes de software
como também a reutilização de conhecimento como uma força extra na realização de seus negó-
cios. De acordo com Iglesias [63], a IBM não tem medido esforços para fazer com que o reuso
de conhecimento se torne tão importante quanto o reuso de software. O objetivo maior da IBM
é prover aos seus funcionários todas as informações necessárias para auxiliá-los na execução
de suas atividades. Com relação ao seu programa de reuso de software, a IBM tem trabalhado
com inciativas de reutilização há mais de dez anos e tem seu foco no desenvolvimento de lin-
has de produto de software. A presença de um conselho de reuso faz com que as diretrizes
sejam elaboradas e cumpridas, permitindo um incremento na produtividade e na qualidade de
seus produtos. Dentre as características que estão presentes nos processos de reuso implantado
na IBM podem ser destacados: Estratégia e Liderança, Processos e Metodologias, Arquite-
tura, Organização, Tecnologia, Incentivos e Avaliações. A IBM também possui uma vasta base
de dados contendo documentos que servem para auxiliar o processo de desenvolvimento de
software com reuso. Os processos de reuso, tanto de software quanto de conhecimento, têm
conseguido ser implantado com sucesso e assim, através das lições aprendidas, podem propor-
cionar mais conhecimento e artefatos a ser reutilizados.

Na Motorola, de acordo com Joos [64], as primeiras iniciativas sobre reutilização de soft-
ware surgiram por iniciativas particulares dos próprios desenvolvedores. Com a expansão das
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Tabela 2.3 Fatores que podem influenciar programas de reuso. Traduzido de [5]

Influência
Fator Forte Fraca Nenhuma Nenhum Dado

Organizações de Software e tamanho do time X
Experiência do time do Projeto X
Educação para Reuso de Software X
Prêmios e Incentivos X
Time de desenvolvimento independente para
artefatos reusáveis

X

Abordagem de Família de Produtos X
Tipo de Software Desenvolvido X
Domínio das aplicações X
Abordagem de desenvolvimento de Software X
Linguagem de Programação X
Uso de sistemas de Repositórios X
Uso de ferramentas CASE X
Uso de modelos de qualidade X
Processo de Reuso Sistemático X
Tipos de artefatos reusados X
Origem dos artefatos reusados X
Desenvolvimento prévio de artefatos
reusáveis

X

Função específica no processo de Reuso de
Software

X

Medições sobre Reuso de Software X
Processo de certificação de Software X
Gerência de Configuração dos artefatos
reusáveis

X

fábricas de software da organização em vários países, o reuso de software foi despertando o
interesse da organização e um processo sistemático de reuso foi elaborado para implantação.
Nesse processo, uma força tarefa para reuso foi criada por líderes técnicos de vários setores.
Dentre as atividades que essa força tarefa deveria desenvolver podemos citar o processo de
educação para abordagens de desenvolvimento com reuso de software e a ênfase em métricas,
incentivos e descrições de tarefas para os usuários e fornecedores de componentes reutilizáveis.

Dois aspectos foram elencados como atividades primordias pela força tarefa de reuso de
software: (1) projetar, procurar e aplicar processos de re-engenharia em artefatos já existentes
com o objetivo de torná-los disponíveis para reuso e (2) criar uma frente de usuários envolvidos
com reuso, capazes de criar e projetar artefatos de software com possibilidade de reutilização.
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Depois que a gerência senior da Motorola relutou para adotar o processo de reuso, o pro-
cesso de adoção e incentivo foi posto em prática pelo CEO (Chief Executive Officer) da em-
presa, George Fischer. Durante esse etapa, foi observado que as dificuldades para adoção de
reuso de software eram mais culturais do que técnicas. Logo após esse período de incertezas
quanto à implantação de reuso, novas perspectivas surgem como, por exemplo, a criação de
novos mercados para os sistemas de software desenvolvidos para reutilização, e a necessidade
de ferramentas que ofereçam suporte aos processos de reuso.

O processo de reuso da Motorola tem atendido as expectativas da corporação, segundo Joos,
promovendo uma maior produtividade, principalmente nas suas fábricas de software distribuí-
das pelo mundo.

2.8 Considerações Finais

O reuso de software representa uma possível solução para alguns problemas inerentes ao de-
senvolvimento de software como, por exemplo, a baixa qualidade dos sistemas desenvolvidos
e o escopo de tempo definido para os projetos. Esses problemas podem ser resolvidos através
do incremento de produtividade e de qualidade dos sistemas de software, que são benefícios di-
retos da reutilização de software. Mesmo assim, os aspectos organizacionais são considerados
fatores limitantes para a adoção de processos sistemáticos de reuso, em decorrência da falta de
cultura para o desenvolvimento com reuso de software e dos fatores de custo para adoção de
reuso.

O desenvolvimento baseado em componentes é um campo do reuso de software que permite
aos desenvolvedores construir aplicação através da combinação de artefatos pré-existentes. Os
componentes (ou artefatos) de software reutilizáveis precisam estar disponíveis para a livre
utilização dos usuários. Dessa forma, métodos de representação dos componentes como, por
exemplo, Facetas, Vocabulário Controlado, Indexação por Texto Livre e Folksonomia, são de
extrema importância para facilitar a busca e o entendimento dos componentes pelos desenvolve-
dores. Uma vez classificados, os componentes precisam ficar armazenados nos repositórios de
software para que os desenvolvedores possam realizar buscas, com o objetivo de encontrar os
componentes que melhor satisfaçam às suas necessidades.

O processo de busca e recuperação de componentes de software compreende etapas que vão
desde a formação da consulta, por parte do usuário, até a recuperação e adaptação dos compo-
nentes para o reuso. Apesar de sua importância em um ambiente para reuso de software, alguns
fatores cognitivos podem tornar esse processo pouco efetivo como, por exemplo, a perda de in-
formações a cada etapa do processo de busca. Alguns casos de sucesso podem ser encontrados
na literatura. No Brasil, vários estudos e iniciativas estão sendo realizados com os objetivos de
entender o cenário atual do reuso de software e também, com o propósito de facilitar a adoção
de reuso nas empresas. Alguns casos de sucesso sobre reuso de software também são relatados
como as iniciativas da IBM, onde foi desenvolvido não só o reuso de software como de con-
hecimento, e da Motorola, que também tem obtido resultados significativos nas suas fábricas
de software espalhadas pelo Mundo.

Todos os conceitos discutidos nesse capítulo são importantes para a solução de busca e recu-
peração de componentes proposta nessa dissertação. Serão utilizados como artefatos reusáveis
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de software, componentes implementados na liguagem Java. No mesmo contexto, uma nova
proposta para busca e recuperação de componentes será apresentada e analisada no Capítulo 4.



CAPÍTULO 3

Técnicas de Agrupamento de Dados

As primeiras aplicações que envolveram Inteligência Computacional surgiram por volta de
1950 [65]. Essas aplicações foram denominadas de aplicações inteligentes pela forma como
elas resolviam problemas, usando uma forte base de conhecimento. Com o desenvolvimento
dessas aplicações, o conceito de Inteligência Artificial (IA) surgia como uma nova abordagem
para resolução de problemas, enquanto o nível de inteligência das aplicações estava sendo
incrementado nos últimos anos. De acordo com Russel [66], a Inteligência Computacional
pode ser definida como uma abordagem para resolução de problemas que deveria ser atribuídos
a seres humanos, de modo que essas tarefas sejam automatizadas e executadas por máquinas
computacionais.

A aprendizagem de máquina é um campo da IA que possui o objetivo de simular o pro-
cesso de aprendizagem humana em máquinas computacionais. O aprendizado ocorre através
da apresentação de exemplos de um problema para a máquina. Com uma quantidade razoável
de exemplos apresentados, espera-se que a máquina seja capaz de apresentar soluções satis-
fatórias, para um mesmo problema, em novas situações. Em outras palavras, a máquina deve
possuir uma boa capacidade de generalização.

Existem duas maneiras principais de aprendizado: o aprendizado supervisionado e o apren-
dizado não-supervisionado [67]. No método supervisionado de aprendizagem, os dados usados
nos processos de aprendizado são compostos por entradas e saídas, onde as saídas geradas pela
máquina são comparadas com as saídas reais presentes nos exemplos de um problema. O papel
de supervisor, nesse processo de aprendizado, é desempenhado pelas saídas do problema, infor-
mando durante o processo de aprendizado se a máquina acertou ou errou ao dar uma resposta
ao problema a ser resolvido. Além disso, esse processo de aprendizado é capaz de quantificar
um erro que, por ventura, venha a acontecer. Esse tipo de aprendizado é aplicado, principal-
mente, em problemas de classificação de padrões. Do aprendizado não-supervisionado para
o supervisionado com a diferença do aprendizado é que, nos dados do problema, não estão
presentes as saídas dos problemas. Nesse processo de aprendizado, as saídas para um prob-
lema são definidas através de similaridades nos dados de entrada. Um dos modelos neurais que
usam essa forma de aprendizado são os mapas auto-organizáveis (SOM), que serão discutidos
na subseção 3.2.1.

3.1 Conceitos Básicos

O conceito de Agrupamento (Clustering) consiste em um modo de organizar os padrões de
dados em grupos, onde os elementos possuem um mesmo nível de similaridade, permitindo a

24
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exploração dos dados [68]. Geralmente, os algoritmos de agrupamento fazem parte dos méto-
dos não-supervisionado de aprendizado.

De acordo com Theodoridis [69], para executar tarefas de agrupamento, de um modo geral,
é aconselhável seguir os seguintes passos:

• Selecionar as características que vão representar os dados: as características devem ser
muito bem selecionadas no intuito de codificar a maior quantidade de informação pos-
sível, relevantes à tarefa de agrupamento;

• Definir uma medida de proximidade: é a medida capaz de definir o nível de similaridade
dos dados. Um medida bastante utilizada é a distância euclidiana se os dados estão
representados em um eixo cartesiano;

• Definir critério de agrupamento: o critério de agrupamento depende da interpretação que
se quer dar aos resultados. Grupos compactos podem ser interessantes a um determinado
problema. Em um outro contexto, grupos com mais quantidade de elementos podem ser
mais interessantes satisfazendo o critério de agrupamento;

• Definir algoritmo de agrupamento: nesse passo, é necessário definir qual algoritmo de
treinamento deve ser utilizado para formar a estrutura dos grupos utilizando o conjunto
de dados;

• Validar os resultados obtidos: depois que os grupos estão formados, torna-se necessário
verificar a corretude dos grupos de acordo com algum critério;

• Realizar a interpretação dos resultados: os grupos gerados pelo algoritmo devem ser de
fácil interpretação pelo usuário.

3.2 Algoritmos Clássicos

3.2.1 Mapas auto-organizáveis (Self-organizing maps)

Os mapas auto-organizáveis [67] representam um modelo não-supervisionado de redes neurais
artificiais criado por Teuvo Kohonen nos anos 80 [70]. Esse tipo de rede pode ser usada para
mapear um espaço de dados de alta dimensionalidade em uma matriz de neurônios de uma
ou duas dimensões. A cada um desses neurônios está associado um vetor de pesos. As redes
SOM aprendem a reconhecer grupos de elementos similares através da similaridade entre os
vetores de entrada e os vetores de pesos, e da influência que um neurônio vencedor exerce nos
neurônios de sua vizinhança.

A utilização de redes SOM em aplicações do mundo real vão desde reconhecimento de fala
[71] até a organização e recuperação de grandes coleções de documentos [72]. Nessa última
aplicação, a utilização de redes SOM tem sido considerada uma boa abordagem. As Redes
SOM possuem a habilidade de arranjar documentos, com conteúdo similares, em regiões de
vizinhanças, chamados de grupos. Na Figura 3.1 pode ser visualizada a arquitetura de uma
Rede SOM.



3.2 ALGORITMOS CLÁSSICOS 26

Espaço de Entrada

Entrada

Camada de Saída

Figura 3.1 Arquitetura de um mapa auto-organizável simples.

O algoritmo de treinamento das redes SOM consiste de três fases. Na primeira fase, a
fase competitiva, os neurônios competem considerando algum critério de similaridade com a
entrada apresentada. Geralmente, utiliza-se a distância euclidiana entre o vetor de entrada e o
vetor de pesos associado a um neurônio. O neurônio que possui a menor distância euclidiana é
considerado o neurônio vencedor, também chamado de BMU (Best Match Unit). Na segunda
fase, a fase cooperativa, a vizinhança do neurônio vencedor é definida. Na fase adaptativa, que
corresponde à terceira fase desse algoritmo, os vetores de pesos do neurônio vencedor, e dos
neurônios que estão contidos na região de vizinhança, são ajustados.

Um conceito importante com relação ao algoritmo de treinamento das redes SOM diz re-
speito à região de vizinhança dos nós vencedores. A Figura 3.2 ilustra as regiões de vizinhança
que pode ser utilizada nos mapas auto-organizáveis. Um possível formato de vizinhança é a
forma retangular (Figura 3.2(A)). Outros formatos também podem ser usados como, por exem-
plo, o formato circular (Figura 3.2(B)) e, também, o formato hexagonal. Não há um método
específico para definir qual tipo de região de vizinhança deverá ser utilizado ou qual o melhor
formato para ela. A escolha deverá ser específica para cada problema.

Durante o treinamento das redes SOM, nos ciclos que definem o tempo de treinamento, a
taxa de aprendizado e a região de vizinhança são reduzidos. A taxa de aprendizado deve iniciar
o treinamento com valores próximos de 1 e vai sendo reduzida, gradualmente, a valores mais
baixos, promovendo grande mudanças nos pesos da rede. Já a região de vizinhança deve iniciar
o treinamento, inicialmente, contendo todos os nós da rede e sendo reduzida, linearmente, até
regiões com um raio que atinge um ou dois nós vizinhos. A Figura 3.3 ilustra o processo de
redução de vizinhança.
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Nodo vencedor

Nodos Vizinhos ao vencedor

(A) (B)

Figura 3.2 Formas de regiões de vizinhança das redes SOM.

Nodo vencedor

Nodos vizinhos ao vencedor

Figura 3.3 Redução das regiões de vizinhança das redes SOM.

Inicialmente, todos os nós em torno do nó vencedor são considerados. Após vários ciclos
de treinamento, a nova região de vizinhança é formada pelo retângulo mais interno da figura,
onde a quantidade de nós em torno do nó vencedor é bem menor que na situação inicial.

3.2.2 Mapas auto-organizáveis que crescem hierarquicamente

Os Mapas auto-organizáveis que crescem hierarquicamente (GHSOM) [73], do inglês Growing
hierarchical Self-organizing Maps, podem ser consideradas uma evolução dos Mapas auto-
organizáveis, pois possuem características que são capazes de resolver algumas limitações do
modelo SOM. Uma dessas limitações é a necessidade de definir previamente uma arquitetura
para a rede SOM [74]. Uma outra importante característica presente nas redes GHSOM é a
possibilidade de representar a hierarquia contida nos dados.

A arquitetura de uma rede GHSOM é composta de várias camadas, onde cada camada é
formada por vários mapas auto-organizáveis que podem ser expandidos. A decisão de adicionar
um novo mapa na próxima camada deve ser tomada, se alguma das unidades da camada atual
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da rede não consegue representar uma instância dos dados com um nível de qualidade aceitável.
Essa qualidade será medida através do erro de quantização, que tem seu valor calculado como
a média das distâncias entre as entradas associadas a um grupo e o centróide que representa
esse grupo [75]. Quando esse fato ocorre, a unidade que tem baixa qualidade na representação
dos dados é expandida e um novo mapa é construído na próxima camada. Esse processo de
expansão das unidades e das várias camadas de uma rede GHSOM pode ser vista na Figura
3.4, que ilustra a arquitetura hierarquizada das redes GHSOM, com suas várias camadas.

Camada 0

Camada 1

Camada 2

Camada 3

Figura 3.4 A arquitetura das redes GHSOM.

O processo de crescimento das redes GHSOM é regulado pela presença de dois parâmet-
ros: τ1, que é utilizado para regular o crescimento dos mapas auto-organizáveis que crescem
independentes em cada camada, e τ2, que é utilizado para medir a qualidade da representação
dos dados em cada unidade de uma camada do mapa, e decidir se novos mapas devem ser cri-
ados na camada seguinte. O treinamento das redes GHSOM se inicia na primeira camada da
rede. Nessa camada, um mapa com uma única unidade é criada. O erro de quantização para
essa unidade, mqe0, é calculado como a média das distâncias euclidianas entre o vetor de pesos
de uma unidade e os vetores de entrada associados, conforme pode ser observado na equação
3.1, onde xk é um vetor de entrada associado a unidade 0 e b0 corresponde ao vetor de peso
associado a 0.

mqe0 = ∑k ‖ xk−b0 ‖
k

(3.1)

Na segunda camada, um mapa 2x2 é criado e treinado com o algoritmo usado para o treina-
mento padrão das redes SOM. Durante o processo de treinamento, depois de λ iterações, o
mqe é avaliado para cada unidade do mapa e a unidade com mais alto valor é selecionada e
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considerada como a unidade com erro. A unidade vizinha com mais alta dissimilaridade da
unidade de erro é, também, selecionada. Uma nova linha ou coluna é inserida entre essas duas
unidades, com os vetores de pesos das unidades (para a nova linha ou coluna inserida) calcula-
dos como a média das unidades vizinhas. Esse processo de crescimento é finalizado quando o
erro de quantização médio (MQE), que é a média dos mqe de todas as u unidades do mapa, é
menor que o produto de τ1 pelo mqe da unidade associada ao mapa, na camada superior, con-
forme pode ser visto na Equação 3.2. Estes passos são repetidos para cada mapa pertencente às
camadas posteriores.

MQEm < τ1 ·mqeu (3.2)

Uma vez que o treinamento do mapa é finalizado, cada unidade do mapa é avaliada para
verificar o nível de qualidade das representações dos dados. Se o nível de qualidade é baixo,
a unidade é expandida para a criação de um novo mapa na próxima camada. O nível de qual-
idade é considerado aceitável se o mqe para uma unidade é menor que o produto de τ2 para
mqe0, onde mqe0 é o erro de quantização para a primeira camada do mapa, conforme pode ser
observado na Equação 3.3. O processo de expansão das unidades em novas camadas é o que
possibilita uma representação hierárquica dos dados. Maiores detalhes sobre GHSOM e seu
processo de treinamento podem ser encontrados em [76].

mqe < τ2 ·mqe0 (3.3)

Algumas considerações devem ser feitas com relação aos parâmetros τ1 e τ2. O parâmetro τ1
influencia diretamente no tamanho do mapa criado. Um alto valor para esse parâmetro implica
em um treinamento mais rápido e um mapa com poucas unidades. O parâmetro τ2 tem alta
influência no nível de qualidade da GHSOM, uma vez que se uma unidade não representa de
modo satisfatório os dados nela contidos, um novo mapa é criado com o objetivo de melhor
representar esses dados, até que os dados sejam representados corretamente.

3.2.3 Limitações dos Algoritmos de Agrupamento Clássicos

Nas seções acima, foram apresentados dois algoritmos de agrupamento utilizados nesse tra-
balho. Apesar de serem bastante utilizados e referenciados na literatura, algoritmos clássicos
como os Mapa auto-organizáveis e os mapas auto-organizáveis que crescem hierarquicamente,
possuem limitações que fazem com que eles se tornem candidatos com baixa possibilidade de
executar algumas tarefas como, por exemplo, o agrupamento de resultados de uma busca.

Grande parte dessas limitações está relacionada ao tipo de dados que o algoritmo deverá
operar e ao tipo de aplicação onde esse algoritmo está sendo aplicado [77][78]. Para análises
estatísticas de dados numéricos, os algoritmos mais clássicos como SOM, por exemplo, podem
desempenhar suas funções com bom desempenho. Por outro lado, em aplicações que envolvem
tipos de dados não numéricos, como frases pertencentes a textos, por exemplo, esses algoritmos
não são tão eficientes devidos às características do problema. Como exemplo, em um processo
de recuperação de informação que envolva tarefas de agrupamento dos resultados de uma busca,
é interessante que os elementos possam fazer parte de mais de um grupo, pois eles podem
representar mais de um conceito ao mesmo tempo.
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A seguir, serão apresentadas as limitações mais comuns encontradas em algoritmos clássi-
cos como os Mapas auto-organizáveis e na sua principal variação, GHSOM. Essas limitações
são responsáveis por inibir a sua utilização em processos de Recuperação de Informação, que
é o foco desse trabalho. Essas limitações, em conjunto com requisitos como desempenho e us-
abilidade, justificam a escolha da técnica de Agrupamento por Árvore de Sufixos para a tarefa
de agrupamento dos resultados de uma busca.

3.2.3.1 Número de grupos requerido a priori

Em alguns algoritmos clássicos como o K-means [79] e os Mapas auto-organizáveis (SOM),
é necessário definir um conjunto de parâmetros para a operação desses algoritmos, previa-
mente. Um desses parâmetros é a quantidade de grupos (no caso do K-means) ou a quantidade
de neurônios da rede (no caso dos mapas SOM). Essa escolha prévia representa uma grande
limitação dessas técnicas, principalmente, quando essas técnicas devem ser aplicadas a uma
quantidade de dados que é dinâmica.

A Figura 3.5 apresenta um cenário que exemplifica bem o problema que pode ocorrer em
decorrência dessa limitação. Nesse cenário, a quantidade de grupos definidas previamente foi
igual a três. Em contrapartida, observou-se que nos dados utilizados pelo algoritmo, existem
padrões pertencentes a quatro categorias distintas: uma categoria representada por círculos,
uma categoria representada por retângulo, uma categoria representada através de triângulos e
outra categoria na forma de losangos.

Grupo 1
Grupo 2

Grupo 3

Figura 3.5 Limitação dos algoritmos clássicos quando o número de grupos deve ser definido previa-
mente.

Como pode ser observado na figura, o Grupo 1 é composto, predominantemente, por círcu-
los, o Grupo 2 por retângulos e o Grupo 3 por triângulos. Como não há outro grupo disponível
para agrupar os elementos na forma de losango, os dados dessa categoria acabam distribuí-
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dos entre os grupos existentes, em detrimento da qualidade do processo de agrupamento e da
coesão interna dos grupos.

3.2.3.2 Sobreposição em Grupos

Uma outra limitação existente em alguns algoritmos clássicos para agrupamento como o K-
means e os mapas SOM, por exemplo, diz respeito à sobreposição de elementos de grupos
distintos. O conceito de sobreposição em técnicas de agrupamento é relativo ao fato de um el-
emento poder fazer parte de dois ou mais grupos distintos. A impossibilidade de sobreposição
em uma técnica pode ser considerada uma limitação, dependendo do tipo de aplicação en-
volvida. Em aplicações que envolvem a tarefa de agrupamento dos resultados de uma busca,
em um processo de recuperação de informação envolvendo dados textuais, por exemplo, a
ausência de sobreposição é considerada uma limitação, pois um mesmo elemento pode apre-
sentar, em sua estrutura, informações que o habilitam a estar inserido em dois ou mais grupos
que representam conceitos diferentes.

Essa impossibilidade de sobreposição, em alguns algoritmos clássicos de agrupamento,
está ilustrada na Figura 3.6. A figura apresenta três grupos distintos de elementos, represen-
tando conceitos excludentes entre si: os grupos 1, 2 e 3. Entre os grupos 1 e 2 existe uma
área delimitada e rotulada como "região de sobreposição", onde estão presentes elementos que
são candidatos potenciais a estarem contidos nesses dois grupos, pois apresentam informações
inerentes aos dois grupos em sua estrutura. Nesse cenário, os elementos na forma de círculo
no Grupo 1 e dentro da região de sobreposição, estão habilitados a estar tanto no Grupo 1
quanto no Grupo 2. Do mesmo modo, os elementos na forma de retângulo no Grupo 2 e dentro
da região de sobreposição, também possuem informações que possibilitam a sua inclusão no
Grupo 1.

3.2.4 Agrupamentos por Árvore de Sufixos (STC)

A grande maioria dos algoritmos de agrupamento existentes na literatura são estreitamente as-
sociados aos dados utilizados para um problema e assim, precisam assumir certas condições
para realizar as suas operações de um modo satisfatório. Uma dessas condições são os ajustes
de parâmetros que devem ser utilizados por um algoritmo, causando uma dependência in-
trínseca entre o algoritmo e o modelo de dados utilizados no problema. Um outro fato, o qual
diz respeito aos métodos de Agrupamento, é que a grande maioria deles utilizam um modelo
vetorial, onde as informações reais são representadas pelas freqüências dos termos com relação
ao conjunto completo dos dados. Nesse contexto, os grupos formados são referenciados por
centróides, que corresponde a média das informações dos elementos contidos em um determi-
nado grupo. De acordo com Beil [80], esse fato faz com que as descrições, e o entendimento,
dos grupos sejam de difícil compreensão. Esse problema pode ser identificado em algoritmos
como o K-means, por exemplo.

Na tentativa de solucionar esses problemas, o algoritmo de agrupamento por árvore de
sufixos (Suffix Tree Clustering - STC) surge como um algoritmo que, através de informações
textuais, constrói grupos de itens que compartilham dados em comuns. O algoritmo STC utiliza
Árvores de Sufixo para identificar, através de similaridades entre palavras, grupos de elemen-
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Figura 3.6 Limitação dos algoritmos clássicos através da impossibilidade sobreposição de elementos
nos grupos.

tos que compartilham termos em comum [78]. Esse algoritmo pode ser dividido em três fases
distintas: (1) a primeira etapa consiste na montagem da árvore propriamente dita, onde as in-
formações são agrupadas em nós, que podem originar outros nós e compartilham uma mesma
informação. Essa fase também é caracterizada pela criação de nós-folha, que são elementos
terminais de uma árvore; (2) a seleção dos grupos base, onde são selecionados nós da árvore
com possibilidade de se tornarem grupos; e (3) a união dos nós base, que possuem uma deter-
minada quantidade de elementos em comum, para se tornarem grupos. Nos tópicos a seguir
serão apresentados os conceitos inerentes a esse algoritmo.

A maioria dos algoritmos clássicos de agrupamento como, por exemplo, os mapas auto-
organizáveis e suas variações, possuem características que podem ser consideradas como limi-
tações para o tipo de aplicação que se está desenvolvendo. Para realização de agrupamento de
dados dinâmicos, essas limitações tornam esses algoritmos impraticáveis, sob o ponto de vista
dos resultados esperados.

A primeira dessas limitações é que os algoritmos clássicos possuem uma grande quantidade
de parâmetros que precisam ser configurados previamente. Como a qualidade dos agrupamen-
tos possui uma estreita relação com esses parâmetros, quando esses algoritmos são aplicados a
uma base estática de dados (com uma quantidade de dados previamente definida), alguns val-
ores desses parâmetros são testados e a melhor configuração (conjunto de valores dos parâmet-
ros onde se apresentam os melhores resultados) é assumida pelo algoritmo. Como não há um
modo sistemático para seleção desses parâmetros [67], a escolha da melhor combinação de
parâmetros, que seja adequada uma base de dados dinâmica, é uma tarefa que pode comprom-
eter à qualidade dos resultados do algoritmo.

Uma outra limitação diz respeito ao processo operacional como esses algoritmos formam
os grupos. Por formarem grupos usando como entradas dados numéricos, através de cálculo de
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similaridades entre esses dados, os grupos gerados podem não explorar todas as possibilidades
de formação dos grupos, comprometendo os resultados por conta da completa ausência de
informações com significado para o usuário. Como exemplo dessa limitação, podemos citar
que nos mapas auto-organizáveis, os elementos só podem fazer parte de um único grupo. Dessa
forma, utilizando essa técnica para o domínio de componentes de software, um componente
que possui, ao mesmo tempo, características de negócio e de interface gráfica com o usuário,
só poderia fazer parte de um dos dois grupos, contrariando o domínio real do problema.

Como tentativas para solucionar essas limitações, a técnica de agrupamento por árvore
de sufixos (STC) possui algumas características que a tornam uma potencial candidata para
aplicações com bases da dados dinâmicas. As seguintes características de STC nos motivaram
a investigá-la para agrupamento de componentes:

• Relevância: o algoritmo é capaz de atribuir graus de relevância aos grupos, com o obje-
tivo possibilitar a ordenação dos grupos de acordo com sua importância para o domínio
do problema;

• Sumários Navegáveis: ajuda os usuários a decidir se o conteúdo dos grupos é importante
para eles. O objetivo é prover descrições concisas e coerentes para os grupos, na intenção
de informar aos usuários, através dessas descrições, quais tipos de elementos podem ser
encontrados em um determinado grupo [2][78];

• Sobreposição: se um elemento possuir, conceitualmente, características que o possibilite
ser agrupado em dois grupos diferentes, esse fato deve ser considerado [2];

• Velocidade: o algoritmo possibilita realizar o agrupamento de milhares de elementos
em poucos segundos em contrapartida, por exemplo, aos mapas auto-organizáveis que
podem levar um tempo bem maior para agrupar uma quantidade de elementos bem menor
[2][78];

• Processamento incremental: o algoritmo não precisa esperar que todos os dados dinâmi-
cos sejam recebidos para iniciar o processo de agrupamento. Esse processo deve ser
iniciado a partir do momento em que o primeiro elemento estiver disponível;

• Quantidade de Parâmetros: no STC, apenas um parâmetro precisa ser configurado: o
percentual de componentes similares que deve ser alcançado em dois nós distintos, para
que eles sejam combinados formando um único nó.

3.2.4.1 Árvores de Sufixo

O conceito de árvore de sufixo foi proposto, inicialmente em 1976, por McCreight [81]. Al-
gumas definições preliminares são importantes para o bom entendimento do processo de con-
strução dessas árvores. O primeiro deles é o conceito de string. Uma string é definida como
qualquer seqüência de elementos que pode ser formada a partir de um alfabeto Ω. O segundo
deles é o conceito de substring. Uma substring s de uma string S de tamanho n é qualquer
seqüência akak+1ak+2..., onde 1 ≤ k ≤ n [77].

De acordo com o conceito desenvolvido por McCreight, uma Árvore de Sufixo para uma
string S é uma estrutura de dados com as seguintes características:
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1. Deve ter uma direção de crescimento a partir de sua raiz.

2. Cada nó interno poderá dar origem a dois nós filhos.

3. Cada aresta é rotulada com uma substring de S não vazia. O rótulo de um nó é definido
como sendo a concatenação dos rótulos das arestas desde o nó raiz até ele.

4. Se duas arestas partem de um mesmo nó, elas não poderão possuir o mesmo rótulo as-
siociado.

5. Para cada sufixo s da string S, deve existir um nó rotulado com s.

A Figura 3.7 apresenta as árvores de sufixos construídas para a string BANANAS. No
lado esquerdo da figura (A), a árvore não-compactada é mostrada, enquanto no lado direito é
apresentada a árvore de sufixos compacta (B). A árvore de sufixo compacta pode ser facilmente
obtida através da árvore não-compactada, utilizando a eliminação de nodos com um único
descendente. A versão compactada da árvore pode ser construída num tempo O(n), onde n
é número de elementos de uma string, enquanto a versão não compactada da árvore pode ser
construída num tempo O(n2). Além disso, a versão compactada necessita de uma quantidade
menor de memória.
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Figura 3.7 Árvores de sufixos para a string BANANAS.

O algoritmo de McCreight, apesar de ter representado um grande referencial teórico para
a construção de árvores de sufixos, possui uma grande desvantagem: ele requer que todos os
elementos estejam presentes antes do processo de agrupamento ser iniciado [82], por ser um
algoritmo que avalia os elementos da direita para a esquerda. Para contornar esse problema,
Ukkonen [83] propôs um algoritmo online que possibilita o início do processo de agrupamento



3.2 ALGORITMOS CLÁSSICOS 35

desde o momento que o primeiro elemento estiver disponível, embora os dois algoritmos pos-
suam os mesmos requisitos de memória. Isso se deve ao fato de que a ordem de avaliação dos
elementos, no algoritmo de Ukkonen é da esquerda para a direita. Essa característica online do
algoritmo o torna um candidato potencial para ser usado em tarefas de agrupamento onde os
dados sejam dinâmicos e os requisitos de velocidade da tarefa sejam importantes.

3.2.4.2 O algoritmo STC

O Agrupamento por Árvore de Sufixo (STC) foi um dos primeiros algoritmos a levar em con-
sideração a associação entre strings no seu processo de construção dos grupos [77]. Antes dele,
a grande maioria dos algoritmos que realizam tarefas de mineração de texto utilizavam as fre-
qüências das palavras como entradas para o algoritmo de construção dos grupos. Dessa forma,
o algoritmo STC tenta formar grupos de elementos que compartilham strings idênticas.

O STC pode ser dividido em três fases distintas: (1) a Fase de pré-processamento dos
elementos; (2) a Fase de seleção dos grupos base e (3) a Fase de união dos grupos base semel-
hantes. O Algoritmo 1 ilustra, em formato de pseudo-código, todas as fases desse algoritmo.
Nas próximas seções, cada uma dessas fases serão discutidas com maiores detalhes.

Algoritmo 1 Pseudo-código para o algoritmo de agrupamento por árvore de sufixos (STC).
1: Quebra o texto em sentenças de palavras
2: /*Fase 1. Criação da árvore de sufixos de todas as sentenças.*/
3: Para cada elemento {
4: Para cada sentença {
5: Aplicar stemming a sentença de palavras;
6: Remover as stopwords da sentença de palavra;
7: Se o tamanho da sentença for maior que zero {
8: Insira a sentença e todas as suas sub-sentenças em uma árvore de sufixos;
9: }

10: }
11: }
12: /*Fase 2. Construção da lista de grupo base.*/
13: Para cada nó da árvore {
14: Se o o número de elementos no nó for maior que 2 {
15: Adicionar o nó à lista de grupos base;
16: }
17: }
18: /*Fase 3. União dos grupos base.*/
19: Construir grafo onde dois nós com uma quantidade de elementos em comum superior a

um limiar de união, estejam fortemente conectados;
20: Definir como grupos finais, os sub-grafos contendo elementos conectados com coesão;
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3.2.4.3 Fase de pré-processamento dos elementos

Nessa etapa são realizadas algumas tarefas de preparação dos dados. Uma dessas tarefas con-
siste na transformação do texto dos elementos em seqüências de palavras. Se o texto de um
elemento é igual à frase "seleção de grupos", por exemplo, a seqüência de strings relativas a
esse texto corresponde às seqüências: "seleção de grupos", "de grupos"e "grupos".

Uma outra etapa consiste na remoção de palavras consideradas como stopwords do texto.
Essas palavras, geralmente, são específicas para cada idioma, ou seja, existem um conjunto
dessas palavras que são específicas para a língua Portuguesa e outro conjunto que deve ser
aplicado em textos na língua Inglesa, por exemplo. O objetivo dessa etapa é excluir as palavras
que não são importantes para o processo. As palavras "many", "one"e "here"são exemplos de
stopwords da língua inglesa usados nessa dissertação.

Por fim, o processo de stemming também pode ser aplicado ao texto dos elementos. Esse
processo consiste em agrupar palavras, com o mesmo radical, em uma única string. Se no
texto estiverem presentes as palavras "executar"e "executando", por exemplo, o processo de
stemming agrupa essas duas palavras em um mesmo radical: "execut". Um dos mais clássicos
algoritmos para realizar esse processo foi desenvolvido por Porter [84]. Uma das vantagens
de se usar stemming é que esse processo aumenta a cobertura dos sistemas de recuperação de
informação [85]. A desvantagem é que existe um custo associado de processamento do texto e
também, com a transformação de algumas palavras em seus radicais, a compreensão do texto
torna-se difícil.

3.2.4.4 Fase de seleção dos grupos base

Essa fase é iniciada com a construção da Árvore de Sufixos, em conformidade com os conceitos
anteriores, para todos os dados disponíveis. A construção da árvore foi mostrada anteriormente
na seção 3.2.4.1. No entanto, os rótulos de cada aresta consistiam nos caracteres da palavra
"BANANAS". No exemplo construído nessa seção, a árvore de sufixos é formada por palavras
pertencentes a frases (as sequências e1, e2 e e3). Para melhor exemplificar essa etapa, será
mostrada a construção da árvore de sufixos para os seguintes elementos:

1. e1:"gato come queijo"

2. e2:"rato come queijo também"

3. e3:"gato come rato também"

A Figura 3.8 mostra a árvore de sufixo construída a partir dos elementos e1, e2 e e3. Cada
nó é apresentado na forma de círculos. Como pode ser observado, a árvore construída é com-
pactada.

Uma vez definida a árvore de sufixos, é preciso escolher os grupos base. Um grupo base é
definido como sendo um nó que contém dois ou mais elementos referenciados na sua estrutura.
Esses nós são candidatos a grupos ao final do algoritmo. A Tabela 3.1 apresenta os grupos base
selecionados da árvore descrita na Figura 3.8.
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Figura 3.8 Árvore de Sufixo para os elementos "gato come queijo", "rato come queijo também"e "gato
come rato também"(Traduzido de [2]).

Tabela 3.1 Nós selecionados como grupos base. Traduzido de [2]

Nó Strings Elementos
a gato come 1,3
b come 1,2,3
c queijo 1,2
d rato 2,3
e também 2,3
f come queijo 1,2

3.2.4.5 Fase de união dos grupos base semelhantes

Como os documentos podem compartilhar mais de uma frase em comum, os grupos bases
de entrada podem conter uma grande quantidade de elementos em comum, podendo até ser
idênticos. Para solucionar esse problema, a fase de união dos grupos bases agrupa grupos base
com um alto grau de similaridade em um único grupo, de acordo com um limar de união.

A medida de similaridade entre os grupos base é definida baseada na quantidade de elemen-
tos em comum entre dois ou mais grupos. Dados dois grupos Gm e Gn, com tamanhos |Gm| e
|Gn|, o conjunto de elementos em comum a esses dois grupos é representado por |Gm∩Gn|. A
similaridade entre esses dois grupos pode assumir os seguintes valores:

• 1, caso |Gm∩Gn| / |Gm| ≥ LIMIAR e |Gm∩Gn| / |Gn| ≥ LIMIAR;

• 0, caso contrário.
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A Figura 3.9 mostra o grafo dos grupos base para a árvore de sufixos da Figura 3.8, como
exemplo, na subseção 3.2.4.4. Esses grupos foram pré-selecionado através da fase de seleção
dos grupos base (detalhada na subseção 3.2.4.4). Nesse tipo de grafo, dois grupos base possuem
uma aresta de ligação em comum nos casos onde a similaridade entre eles possui um valor
igual a 1. Como pode ser observado na figura 3.9, o grupo base a possui uma aresta de ligação
com o grupo base b pois eles compartilham um determinado percentual (maior ou igual a um
determinado limiar, que no caso desse exemplo foi igual a 80 por cento de dados em comum e
assim, os dois grupos possuem similaridade igual a 1. Do mesmo modo, a similaridade entre
os grupos base c e b também é igual a 1, pois eles compartilham um percentual de dados igual
ou superior a um limiar. Dessa forma, todos os três grupos base são agrupados e formarão um
grupo único, após essa fase. No exemplo apresentado na Figura 3.9, todos os nós (de a até f )
são similares e devem formar um único grupo. Esse novo grupo é composto pelo conjunto de
todos os elementos pertencentes a cada grupo base individual.
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Figura 3.9 Grafo de grupos similares formando um único grupo. Traduzido de [2].

3.3 Considerações Finais

Nesse capítulo foram apresentados os conceitos teóricos referentes à Computação Inteligente.
Um dos conceitos apresentados foi o de Inteligência Artificial (IA) que consiste em uma nova
abordagem de resolução de problemas onde máquinas computacionais executam tarefas que
deveriam ser atribuídas a seres humanos.

Várias abordagens podem ser utilizadas para que as máquinas computacionais possam
aprender a resolver problemas. Essas várias abordagens são inspiradas no modelo de apren-
dizado humano, ou seja, no aprendizado baseado em exemplos de como resolver um determi-
nado problema. Nesse contexto, duas abordagens principais foram apresentadas: o aprendizado
supervisionado, onde os dados de exemplo são compostos pelas entradas e saídas de um prob-
lema, e o aprendizado não-supervisionado, onde apenas os dados de entrada são utilizados para
o processo de aprendizagem.

Como esse trabalho possui como objeto de estudo, as técnicas de agrupamento (apren-
dizado não-supervisionado), foram apresentados apenas, os conceitos relativos aos métodos de
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agrupamento que foram utilizados no trabalho: os mapas auto-organizáveis (SOM), os mapas
auto-organizáveis que crescem hierarquicamente (GHSOM) e o método de agrupamento por ár-
vore de sufixos (STC). Os mapas auto-organizáveis são uma técnica de agrupamento, inspirada
no modelo cerebral humano, que forma grupos de elementos através de similaridade numérica
entre os dados. As redes GHSOM representam uma evolução dos mapas SOM, pois não neces-
sitam de uma prévia definição de arquitetura da rede, sendo assim uma rede construtiva e com
hierarquias de camadas.

Algumas abordagens clássicas de Agrupamento como os mapas SOM e GHSOM, por ex-
emplo, possuem algumas limitações que diminuem a sua utilização em algumas aplicações,
principalmente, as aplicações que envolvem uma quantidade de dados dinâmica. Dentre essas
limitações podem ser destacadas a grande quantidade de parâmetros que precisam ter um valor
definido previamente, a definição prévia de uma arquitetura inicial, a ausência de sobreposição
dos dados em grupos distintos e a necessidade de definir um número de grupos a priori. A
técnica de Agrupamento por Árvore de Sufixos (STC) é apresentada como uma tentativa de
solucionar essas limitações. STC é uma técnica para agrupamento de dados baseada em com-
partilhamento de informações textuais entre os elementos. O algoritmo é dividido em três fases
distintas: a fase de pré-processamento dos elementos, a fase de seleção dos grupos base e a fase
de união desses grupos. Dentre as várias características desse algoritmo, algumas delas servem
como motivação para a sua utilização em técnica de agrupamento para dados dinâmicos como,
por exemplo, a presença de sumários navegáveis, sua pequena quantidade de parâmetros, a ve-
locidade do processo de agrupamento e a possibilidade de objetos pertencerem a mais de um
grupo.



CAPÍTULO 4

Uma Abordagem para Busca e Recuperação de
Componentes de Software usando Agrupamento

de Componentes

Um dos problemas associados ao processo de recuperação de componentes de software é que
a tarefa de identificar grupos de componentes similares representa, muitas vezes, um grande
esforço manual [24]. Além disso, essa tarefa exige que o desenvolvedor possua um certo nível
de conhecimento sobre os componentes que estão armazenados nos repositórios para melhor
identificar as similaridades nos resultados de uma busca.

Com o objetivo de apresentar uma contribuição para o problema de agrupamento de com-
ponentes de software similares, nos resultados de uma busca realizada por um usuário, esse
trabalho propõe um método para busca e recuperação de componentes de software utilizando
aprendizagem de máquinas. Esse método está implementado na versão atual da ferramenta
Cluco (Clustering of Components), que consiste em um engenho Web para busca e recuperação
de componentes de software, implementado na linguagem Java, contendo a funcionalidade de
executar a tarefa de agrupamento dos componentes retornados pelo engenho, resultantes de uma
consulta realizada por um usuário. O processo de agrupamento proposto utiliza as informações
do código-fonte, obtidas do conteúdo dos componentes, para a tarefa de criação dos grupos. É
importante reiterar que a ferramenta Cluco não é o objetivo principal desse trabalho e sim, a
utilização da técnica STC para o agrupamento de componentes de software. A ferramenta tem
como principal objetivo apresentar, de forma prática, as contribuições que podem ser obtidas
pela utilização de STC no problema de busca e recuperação de componentes de software.

O restante desse capítulo está estruturado da seguinte forma. Na Seção 4.1, são apresen-
tados os Requisitos (Funcionais e Não-Funcionais) considerados no desenvolvimento da ferra-
menta. As decisões adotadas para a criação da ferramenta estão documentadas na Seção 4.2. A
Seção 4.3 apresenta a arquitetura da ferramenta Cluco, discutindo os seus vários módulos. Por
fim, na Seção 4.4, será apresentada uma visão geral a respeito da implementação da ferramenta.

4.1 Requisitos

Essa seção tem como objetivo a apresentação dos requisitos que foram considerados para a
implementação da solução proposta, instanciada pela construção da ferramenta Cluco. Os req-
uisitos foram obtidos através de levantamento técnico, realizado sobre as ferramentas de busca
e recuperação de componentes de software disponíveis para livre utilização e que foram anal-
isadas nesse trabalho. Alguns outros requisitos foram originados através da observação de

40



4.1 REQUISITOS 41

limitações de ferramentas existentes, representando assim diferenciais da ferramenta Cluco em
relação àquelas previamente analisadas.

Os requisitos foram divididos, basicamente, em dois grupos: Os requisitos funcionais e
os requisitos não-funcionais. De acordo com Sommerville [8], os requisitos funcionais são
declarações dos serviços que um determinado sistema deverá prover como, por exemplo, como
o sistema deve reagir a uma determinada situação. Os requisitos não-funcionais podem ser
consideradas como restrições sobre serviços ou funções que um sistema deve oferecer. Es-
sas restrições podem ser classificadas quanto ao seu tipo como, por exemplo, as restrições de
tempo, as restrições nos processos de desenvolvimento e os padrões estabelecidos. A seguir,
são descritos os requisitos adotados pela ferramenta.

4.1.1 Requisitos Funcionais

• Perfís de usuário: o sistema deve dar suporte a pelo menos dois tipos de usuários:
administradores e usuário simples. Os administradores poderão executar funcionalidades
restritas do sistema como, por exemplo, a realização de upload de componentes. Um
usuário simples só poderá executar funcionalidades referentes à busca e recuperação de
componentes;

• Realização de upload de componentes: deve ser permitido aos administradores do sis-
tema a adição de novos componentes de software ao repositório. Essa funcionalidade é
restrita para usuários com perfil de Administração, com o objetivo de centralizar e con-
trolar a qualidade do conteúdo do repositório de componentes;

• Realização do download dos componentes: o sistema deverá permitir que os compo-
nentes resultantes de uma consulta realizada por um usuário sejam recuperados e ar-
mazenados nas máquinas dos usuários. Essa funcionalidade é de acesso livre para qual-
quer usuário do sistema;

• Permitir a indexação do repositório: Em processos de recuperação de informação faz-
se necessário, à medida que novos elementos vão sendo adicionados, realizar a index-
ação do repositório contendo os componentes. O principal objetivo da indexação é rep-
resentar esse elemento através de meta-informações e torná-lo disponível para busca.
Nesse cenário, a ferramenta Cluco deverá ser capaz de permitir a tarefa de indexação
do Repositório de componentes. Essa tarefa deverá ser realizada em segundo plano e,
preferencialmente, em horários de baixa utilização do sistema;

• Armazenamento dos componentes no repositório: no sistema deverá estar disponível
um espaço para armazenamento dos componentes de software adicionados pelos usuários
do sistema.

• Visualização de resumo do conteúdo de um componente: os componentes recuperados
devem ser organizados em grupos. Dentro de cada grupo, os componentes deverão ser
apresentados na forma de lista. Uma funcionalidade interessante, que deve ser consider-
ada, é uma visualização prévia de um resumo de cada componente. Essa pré-visualização
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deve ocorrer, possivelmente, antes de o usuário escolher visualizar todo o conteúdo de
um componente. O objetivo dessa funcionalidade é evitar que o usuário tenha que avaliar
todo o conteúdo dos componentes de software para decidir se um componente atende
as suas necessidades. O resumo do conteúdo de um componente deve funcionar como
uma espécie de filtro, indicando aos usuários quais dados e funcionalidades podem ser
encontrados em um componente, que devem indicar a um usuário se o componente em
questão atende aos requisitos de sua busca;

• Visualização do conteúdo dos componentes: o sistema deverá permitir aos usuários
visualizar todo o conteúdo dos componentes. O objetivo dessa funcionalidade é permi-
tir que os usuários possam verificar se é interessante recuperar, ou não, o conteúdo do
componente, tendo uma visão mais ampla (quando comparada a visão apresentada no
resumo do conteúdo do componente) sobre ele e evitando a recuperação de componentes
indesejáveis;

• Realizar o agrupamento dos resultados de uma busca: Como foi discutido em [24],
a tarefa de encontrar similaridades entre elementos nos resultados de uma busca pode
ser considerada uma tarefa manual difícil, em muitos casos. Na tentativa de prover uma
forma de automatizar esse processo, o Cluco deve fornecer uma funcionalidade para
realizar o agrupamento de componentes similares. Os grupos serão construídos a partir
de informações dos componentes e deverão ser rotulados com os termos mais freqüentes
no conteúdo dos componentes.

Esse modelo de visualização dos resultados de uma busca, na forma de grupos, possui
aplicação em agrupamento de documentos [86][87] e no agrupamento de resultados de
páginas web [88]. Além disso, esse requisito surge como um diferencial em relação às
outras ferramentas, que não possuem a funcionalidade de encontrar similaridades entre
os resultados de uma busca;

• Visualização do sumário navegável dos grupos: o sistema deverá apresentar, na in-
terface onde são mostrados os resultados de uma busca, uma região onde possam ser
visualizado o sumário dos grupos encontrados, através do agrupamento dos resultados.
Nesse sumário é interessante que estejam presentes informações como, por exemplo, os
rótulos dos grupos e a quantidade de elementos contidos em cada grupo.

4.1.2 Requisitos Não-Funcionais

• Desempenho: O desempenho dos sistemas de busca e recuperação de componentes de
software deve ser considerado um requisito crítico. No sistema Cluco, além do tempo de
resposta do sistema para uma determinada busca, é necessário considerar o tempo gasto
para realizar o processo de agrupamento dos resultados de uma busca. O ponto crítico
desse requisito é que se o tempo gasto nas tarefas de busca, agrupamento e recuperação
dos componentes for muito alto, há um risco associado que pode levar os usuários a não
utilizarem o sistema. Dessa forma, algumas alternativas devem ser analisadas como a
utilização de cache das consultas e dos agrupamentos;
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• Usabilidade: Um outro requisito de grande importância e que tem impacto imediato na
aceitação da ferramenta é a sua usabilidade. O objetivo desse requisito é considerar as
boas práticas de usabilidade dos sistemas, visando reduzir a complexidade de utilização
da ferramenta, através da utilização de uma interface simples e intuitiva e que facilite a
utilização da ferramenta pelos seus diversos perfis de usuário;

• Facilidade de uso: O objetivo desse requisito é ampliar o alcance da ferramenta em
relação a seus potenciais usuários. Nesse cenário, a ferramenta Cluco deve ser projetada
com o intuito de estar disponível aos seus usuários de uma forma simples e rápida. Dessa
forma, a ferramenta deve ser projetada como uma aplicação web, onde os usuários podem
utilizar o sistema através da simples interação com um browser web. Além disso, a
ferramenta torna-se independente de ambientes de desenvolvimento e não necessita de
nenhuma instalação prévia por parte do usuário;

• Segurança: Um ponto que também é crítico, principalmente em sistemas web, é a se-
gurança desses sistemas. Assim, a ferramenta Cluco deverá utilizar algum tipo de abor-
dagem que garanta um maior controle sobre as funcionalidades que os usuários podem
realizar. Nesse primeiro momento da ferramenta, será implementado, apenas, um cont-
role de acesso básico baseado nos papéis de usuários comuns e administradores do sis-
tema. Em versões futuras da ferramenta, uma abordagem mais refinada para a segurança
do sistema deverá ser implementada.

4.2 Decisões de Projeto

Durante o desenvolvimento desse trabalho algumas decisões foram tomadas para um melhor
desenvolvimento e para obtenção de resultados relevantes. Uma parte dessas decisões foi
baseada em resultados prévios obtidos [27], enquanto outra parte foi decorrente dos requisi-
tos estabelecidos para a ferramenta Cluco, na seção 4.1.

A primeira decisão foi em relação ao tipo dos componentes que deveriam ser utilizados no
trabalho. Dessa forma, a decisão foi por utilizar componentes de código-fonte implementados
na linguagem Java, tendo em vista que todos os trabalhos relacionados a este utilizaram como
componentes de software, arquivos de código-fonte ou especificações de código-fonte imple-
mentados em outras linguagens, como a linguagem C, por exemplo [26][25][89]. Esse fato
pode ser considerado como uma das originalidades dessa dissertação. Uma outra justificativa
para a utilização de componentes Java é o fato de ser uma linguagem amplamente conhecida
e utilizada por desenvolvedores de software e esse fato facilitaria a execução dos experimen-
tos, principalmente, com relação a análise qualitativa da ferramenta realizada por parte dos
desenvolvedores.

Na análise de resultados prévios [27] foi observado que, embora o processo de agrupa-
mento dos componentes tenha obtido bons resultados, utilizar especificações informais (textos
descrevendo as funcionalidades dos componentes) do código-fonte poderia não produzir bons
resultados, na prática, para os desenvolvedores que buscam por componentes. Como exemplo,
podemos citar que a existência de um grupo de componentes rotulado pelo termo Graphics,
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onde os componentes possuem esse termo nas suas especificações, pode não apresentar qual-
quer relevância para os desenvolvedores em termos da reutilização do código-fonte dos compo-
nentes, porque esse termo pode não indicar quais operações um componente pode executar ou
o termo pode não ter qualquer relação relevante com o componente, apesar de estar presente na
sua especificação. Uma outra limitação é que torna-se necessária a existência de uma especifi-
cação (mesmo em texto informal) de software para cada componente utilizado, o que pode não
acontecer sempre.

Uma outra importante decisão foi em relação à construção da ferramenta. A decisão de
construir uma ferramenta foi motivada pelo desafio de gerar resultados próximos da prática dos
ambientes de desenvolvimento de software baseado em componentes, uma vez que boa parte
dos trabalhos relacionados que utilizaram técnicas de agrupamento de componentes de soft-
ware, utilizaram ferramentas já existentes para execução dos algoritmos e não tiveram intenção
de gerar ferramentas para livre utilização. Nesse contexto, a idéia inicial era o desenvolvimento
de uma ferramenta com a possibilidade de ser integrada a algum ambiente de desenvolvimento
de software. Dessa forma, surgiu a idéia do desenvolvimento de um plugin para o ambiente
Eclipse [90]. Porém, decidimos não seguir esse caminho. Ao invés disso, decidimos imple-
mentar uma ferramenta web para atender ao requisito de Disponibilidade da ferramenta pois,
dessa forma, a ferramenta poderia ser utilizada independente do ambiente de desenvolvimento,
podendo ser acessada de forma simples, através de um browser web por parte dos usuários.

4.3 Arquitetura

O objetivo desta seção é apresentar a arquitetura utilizada para a implementação da ferramenta
Cluco. A arquitetura foi dividida em módulos, onde cada módulo é capaz de realizar atividades
específicas para o processo de busca e recuperação de componentes de software. A Figura 4.1
apresenta a arquitetura do sistema, que é composta por cinco módulos: o módulo de interface
gráfica, o módulo de parsing, o módulo do engenho de busca, o módulo do repositório e o
módulo de agrupamento. Todos esses módulos são detalhados nos tópicos dessa seção.

O fluxo de dados através da arquitetura do sistema difere para os papéis de usuário comum
e de administrador do sistema. Quando um usuário com papel de administrador está operando
o sistema, ele poderá executar as funcionalidades de upload de novos componentes de software
e realizar a indexação do repositório. Para realizar essas operações, o usuário administrador
utilizaria o módulo de interface gráfica para selecionar qual dessas funcionalidade executar. Ao
selecionar uma delas, o módulo de interface gráfica se comunica com o módulo do engenho de
busca, o qual executa uma dessas duas tarefas, através dos sub-módulos Upload ou Indexador.
Nos casos em que a funcionalidade de indexação é executada, o módulo de parser é utilizado
para realizar a extração de informações dos componentes, conforme será exemplificado na
seção 4.3.2.

No caso de um usuário simples do sistema, com a necessidade de buscar e recuperar com-
ponentes de software, o fluxo de dados percorre todos os módulos do sistema (menos o módulo
de upload). O usuário, primeiramente, utiliza o módulo de interface gráfica para realizar as
consultas por componentes. Em seguida, a consulta formulada por um usuário é enviada ao
módulo do engenho de busca e processada pelo sub-módulo Busca. Na seqüência, o módulo
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Figura 4.1 Arquitetura da ferramenta Cluco.

do Repositório é acionado para a execução da busca do componente na estrutura de indexação
do repositório (representado na Figura 4.1 pelo Diretório de Indexação). Uma vez que um ou
mais componentes tenham sido encontrados, eles são enviados ao módulo de agrupamento, o
qual realiza o processo de agrupamento dos resultados, que depois são enviados ao módulo
de interface gráfica para a visualização do usuário. A partir do momento em que os grupos
de componentes estão disponíveis para o usuário, esses componentes podem ser recuperados
através do sub-módulo Download, pertencente ao módulo do Engenho de Busca.

4.3.1 Fluxos de Operação

A Figura 4.2 ilustra o processo de indexação dos componentes.
O processo tem início quando o usuário solicita a inclusão de novos componentes ao

repositório, através da interface gráfica com o usuário. Esses componentes são enviados ao
módulo de parsing, onde são extraídas as informações referentes ao domínio e às funcionali-
dades dos componentes. Essas informações serão utilizadas no processo de agrupamento dos
componentes. Porém, essas informações são extraídas antes da adição dos componentes, em
detrimento a serem extraídas posteriormente, para que o processo de busca e recuperação não
seja prejudicado em termos de desempenho. Uma vez que essas informações tenham sido re-
tornadas pelo módulo de parsing, o módulo de busca é acionado para executar o processo de
indexação provido pelo Apache Lucene, criando a estrutura de índices utilizadas posteriormente
para a busca. A execução do processo de indexação não precisa ser realizada a todo momento
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Figura 4.2 Fluxo de dados para um processo de indexação de componentes.

em que um novo componente é adicionado ao repositório. Uma opção é tornar o sistema capaz
de executar esse processo em determinados períodos de tempo, normalmente, em momentos
de baixa utilização do sistema, para permitir que os novos componentes tornem-se disponíveis
para o processo de busca e recuperação.

O processo inicia quando o usuário formula uma consulta através do módulo de interface
gráfica, conforme a Figura 4.3. Essa consulta é submetida ao módulo de busca que solicita a
consulta ao repositório, onde está armazenada a estrutura de índices utilizadas nas buscas. Após
a consulta realizada na estrutura de índices, um conjunto de meta-informações sobre todos os
componentes que satisfazem à consulta são retornados para o módulo de agrupamento.

Essas meta-informações correspondem as informações extraídas pelo módulo de parsing
(informações de domínio dos componentes e sobre as suas funcionalidades), o seu endereço
no repositório, a quantidade de linhas de código do componente, entre outras. O papel do mó-
dulo de agrupamento, após o recebimento das meta-informações de uma busca, é agrupar os
componentes em grupos de componentes similares. Esses grupos são formados levando-se em
consideração apenas as informações extraídas através do módulo de parsing e são, finalmente,
enviados a interface gráfica para o usuário. Caso o usuário decida por realizar a recuperação
(download) de algum componente, o sistema solicita a recuperação ao módulo de busca, o qual
executa a recuperação do componente no diretório onde eles estão armazenados. Por fim, o
componente é disponibilizado ao usuário, através de interface gráfica. Através da interface
gráfica, o usuário pode inspecionar todo conteúdo do código-fonte do componente sem a pos-
sibilidade de realizar alterações ou adaptações do componente. Para que isso seja necessário, o
usuário deverá recuperar todo o componente e fazer as alterações requeridas em algum ambi-
ente de desenvolvimento de sua preferência.
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Figura 4.3 Fluxo de dados para um processo de busca e recuperação de componentes.

4.3.2 Módulo de Parsing

Essa subseção tem como objetivo descrever o método utilizado pela ferramenta Cluco para
obtenção dos dados utilizados para realizar o agrupamento dos componentes, em decorrência
da aplicação do módulo de parsing no código-fonte dos componentes. Esses dados serão sele-
cionados a partir de arquivos contendo o código-fonte dos componentes e serão selecionados
segundo alguns critérios que serão descritos adiante, nessa seção.

A grande maioria dos algoritmos de agrupamento como, por exemplo, os mapas auto-
organizáveis, utilizam o modelo de dados vetorial [86]. Esse modelo é obtido através de um
processo de vetorização [91], pela utilização de um método específico empregado em tarefas de
mineração de texto. De acordo com esse método, para cada elemento é construído um vetor. O
tamanho desse vetor é igual ao número total de termos distintos encontrados nos elementos da
base , assim, cada posição do vetor está associada a um termo distinto. O valor contido em cada
posição do vetor geralmente corresponde a um valor numérico que representa a presença ou a
ausência de um termo no conteúdo de um elemento. Um outro possível valor é a quantidade de
ocorrências de um termo considerando todos os elementos da base.

Dependendo da quantidade de dados disponíveis, a etapa de vetorização pode demandar
um tempo considerável. Nesse contexto, uma das vantagens do método de agrupamento por
árvore de sufixos (STC) é que não é necessário realizar o processo de vetorização, pois STC
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utiliza dados textuais como entradas para o seu algoritmo de formação de grupos. Esse fato
representa uma contribuição para um melhor desempenho de STC em relação a alguns métodos
de agrupamento que utilizam o modelo vetorial.

Em alguns trabalhos prévios, as informações textuais foram extraídas das especificações
informais dos componentes [26]. Embora esses trabalhos evidenciem bons resultados para o
processo de agrupamento utilizado, adotamos a postura de não empregar essa estratégia porque
se cria uma dependência de, além do próprio componente de software, existir uma especifi-
cação informal do componente. Esse fato limita o número de componentes disponíveis para a
ferramenta, tendo em vista que podem existir componentes de grande importância (em termos
de suas funcionalidades) que, por não possuir uma especificação informal, não podem ser uti-
lizados pela ferramenta, a menos que essa especificação seja desenvolvida. Ainda assim, por
se tratar de uma especificação realizada por humano e informal, o seu conteúdo pode não ser
coerente com as funcionalidades desempenhadas por um componente.

Pela razão expostas acima, os componentes de software utilizados na ferramenta Cluco são,
fisicamente, representados apenas pelo código-fonte de classes implementadas na linguagem
Java, conforme pode ser observado na Figura 4.4. Assim, os dados textuais utilizados pela
ferramenta STC são extraídos do conteúdo do código-fonte e não de especificações informais
de software.

Figura 4.4 Código-fonte da classe GerenteDeVendas.java.

Ainda assim, existe o risco da presença de termos não relevantes no conteúdo dos com-
ponentes, pois o processo de codificação de software é uma tarefa manual desempenhada por
humanos. Como exemplo desse fato, podemos citar o caso de dois componentes que realizam
operações matemáticas, apresentado na Figura. Nos dois componentes, podem existir métodos
que executam a funcionalidade de uma soma de dois inteiros, mas com o nome paint. Dessa
forma, na ferramenta Cluco usando STC, deve existir um grupo rotulado com o nome paint,
onde há uma incoerência explícita entre o rótulo do grupo e seu conteúdo, causada por uma
falha de qualidade presente no componente. É necessário, portanto, que os desenvolvedores
dos componentes reutilizáveis garantam que os componentes sejam implementados com qual-
idade para que o processo de agrupamento dos componentes seja efetivo e coerente. Caso
contrário, apesar do método de agrupamento desempenhar sua função corretamente, não pode
ser garantida a coerência dos grupos formados. A Figura 4.5 apresenta um exemplo de código-
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fonte com uma baixa qualidade de reutilização, pois existe um método chamado paint que não
condiz com a sua implementação, que corresponde à soma de dois números inteiros.

Figura 4.5 Código-fonte da classe Somador.java.

Os dados utilizados como entradas para a realização do processo de agrupamento, na ferra-
menta Cluco devem indicar, basicamente, quais funcionalidades os componentes são capazes
de executar. Além disso, a presença de informações que indiquem o domínio a que um com-
ponente pertence facilita tanto o entendimento do usuário sobre o conteúdo do componente
quanto o processo de formação dos grupos representando domínios. Seguindo esse raciocínio,
dos componentes utilizados pela ferramenta Cluco foram extraídas informações que, potencial-
mente, pudessem indicar as funcionalidades e o domínio desses componentes. De acordo com
Craig Larman [92], um domínio representa um cenário do mundo real. Dessa forma, aplicações
de software pertencentes ao domínio bancário indicam que essas aplicações estão relacionadas
a processos operacionais dos bancos no mundo real. A lista abaixo indica os termos que são
extraídos dos componentes de software utilizados nesse trabalho, bem como a justificativa para
a sua utilização:

• Nome do pacote: o nome do pacote é utilizado como um indicador para o domínio de um
componente, pois é comum em linguagens orientadas a objetos como Java, por exemplo,
a organização de classes de um mesmo domínio em pacotes;

• Nome da Classe: o nome da classe é um candidato potencial a indicar a qual o domínio
que um componente pertence. Considerando a API do Java Standard Edition, a classe
Socket indica ao usuário que ela pertence ao domínio de Redes, por exemplo, e outras
classes cujos nomes incluem a palavra Socket pertencem ao mesmo domínio;

• Nome da Super classe herdada: o nome da super classe herdada por outra classe, tam-
bém representa um indicativo do domínio de uma classe. Esse indicativo é obtido pela
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relação de especialização existente entre uma super-classe e uma sub-classe [93];

• Nome das Interfaces Implementadas: segundo Budd [93], interfaces estabelecem os
comportamentos que um determinado objeto pode desempenhar em termos de funcional-
idades. Dessa forma, as interfaces além de indicar aos usuários o domínio a que um
componente pertence, indicam também as funcionalidades que os objetos que as imple-
mentam devem possuir;

• Nome dos métodos das Classes: os nomes dos métodos de uma classe representam uma
informação imprescindível sobre as funcionalidades que um determinado componente é
capaz de executar. Dessa forma, essas informações podem ser de grande relevância para
os usuários, possibilitando que a ferramenta possa identificar grupos de componentes que
compartilham funcionalidades similares.

A Figura 4.4 apresenta o código-fonte de uma classe Java chamada GerenteDeVendas.java. A
partir dela, iremos exemplificar como os termos são extraídos pelo módulo de parser e tornam-
se disponíveis para serem utilizados pelo módulo de agrupamento dos componentes. A se-
qüência de termos extraídos do código-fonte da Figura 4.4 pode ser visualizado na Figura 4.6.

entidades.ch GerenteDeVendas Pessoa Vendedor adicionarClienteNaCarteira
consultarClienteNaCarteira atualizarClienteNaCarteira removerClienteNaCarteira$

Figura 4.6 Seqüência de termos extraídos da classe GerenteDeVendas.java.

O primeiro termo da seqüência corresponde ao pacote no qual a classe está contida, enti-
dades.ch. O termo GerenteDeVendas corresponde ao nome da classe. A classe herda fun-
cionalidades e atributos de uma super-classe chamada Pessoa, que corresponde ao segundo
termo. O nome do método (adicionarClienteNaCarteira), que indica uma das funcionali-
dades da classe, é também extraído e representado no quinto termo da seqüência. O último
termo da seqüência é um indicador de fim de seqüência, representado pelo símbolo $. A se-
qüência de termos completa, extraída do código-fonte apresentado na Figura 4.4, pode ser
visualizada na Figura 4.6.

Com relação aos conceitos apresentados acima, o modelo de dados utilizado para represen-
tação dos componentes nesse trabalho é baseado em rótulos estruturais extraídos do código-
fonte dos componentes. Assim, esse modelo se enquadra no esquema de classificação por
Texto-Livre [4], uma vez que o vocabulário utilizado pelos desenvolvedores na implementação
dos componentes é completamente livre.

Na versão atual da ferramenta Cluco, somente componentes implementados na linguagem
Java serão considerados, pois o módulo de parser suporta apenas essa linguagem. Para estender
a ferramenta a outras linguagens é necessário apenas estender o módulo de parser para realizar
o tratamento dos códigos-fonte implementados nas outras linguagens, sem precisar modificar
quaisquer outros módulos da ferramenta.



4.3 ARQUITETURA 51

4.3.3 Módulo do Engenho de Busca

O módulo do engenho de busca tem como objetivo possibilitar operações de busca e recu-
peração dos componentes de software. Nesse módulo temos quatro funcionalidades que po-
dem ser acessadas:(1) o Upload de novos componentes; (2) o Download dos componentes a
serem recuperados; (3) o módulo de Busca por componentes; e o (4) módulo de Indexação do
Repositório. Cada funcionalidade dessa é implementada em sub-módulos que serão detalhados
na seqüência.

O sub-módulo Upload é responsável pela transferência de componentes reutilizáveis de
software de um local específico para o repositório de componentes. Essa transferência pode
ser realizada entre máquinas diferentes e utilizando a Internet como meio de transferência dos
dados. Para a versão atual da ferramenta Cluco, foi adotada a estratégia de realizar o upload de
projetos de software, com a intenção de tornar mais rápido o carregamento dos componentes
para o estudo de caso apresentado nessa dissertação. Em uma versão posterior da ferramenta,
será adicionada a possibilidade de adição de um único componente por vez. O processo de
upload ocorre através da seleção de códigos-fonte, implementados na linguagem Java, dentro
do diretório dos projeto definido pelo usuário e da transferência remota desses componentes
até o repositório do sistema. É importante ressaltar que essa funcionalidade é restrita a usuários
com papel de administradores do sistema, por questões de segurança. Assim, para a adição de
um novo componente, o processo deve consistir no envio do componente a um usuário com
papel de administrador do sistema, que possui a capacidade de realizar a atividade de upload
do componente.

Uma vez que os componentes encontram-se no repositório, para que eles fiquem disponíveis
para o processo de busca, faz-se necessária a indexação do repositório. Cabe ao sub-módulo
Indexador realizar essa indexação. O processo de indexação consiste em selecionar as infor-
mações do conteúdo dos componentes para formar uma estrutura de índices, que será utilizada
quando um usuário realizar uma consulta. As informações selecionadas consistem em todas
as informações contidas na implementação do componente, incluindo os comentários. Dessa
forma, todo o conteúdo do componente pode ser utilizado no processo de busca enquanto que
apenas as informações extraídas pelo módulo de parsing são utilizadas para o agrupamento.
De acordo com [86], um índice consiste em uma estrutura de dados crítica usada para permi-
tir buscas mais rápidas em grandes volumes de dados. Essa estrutura de índices corresponde
a um conjunto de meta-informações sobre os componentes definidas pelo sistema, ou seja, o
sistema deve escolher quais informações de um componente devem ser utilizadas, ao imple-
mentar o processo de indexação. De acordo com a arquitetura exibida na Figura 4.1, a estrutura
de índices criada deve ser armazenada no Diretório de Indexação. A estrutura de índices uti-
lizada pelo Lucene corresponde a uma estrutura de índices invertidos [94][86] que consiste em
uma estrutura onde são listados , para cada termo, os documentos que o contém ao contrário do
relacionamento natural, onde os documentos é que listam seus termos.

Com os componentes de software presentes no repositório e após a tarefa de indexação, os
componentes tornam-se disponíveis para busca. Nesse contexto, o sub-módulo de Busca possui
os objetivos de processar as consultas definidas pelos usuários, calcular a semelhança entre
as consultas e os componentes, e retornar os componentes mais relevantes. Para a definição
das consultas, o usuário deve utilizar a estratégia de texto-livre [86] para formulação dos seus
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requisitos da busca. Para que o processamento da consulta possa acontecer mais rapidamente,
a estrutura de índices deve ser utilizada. Uma vez que existam semelhanças entre as consultas
e os componentes, esses componentes são retornados pelo sub-módulo de busca, ordenados
pelo score (que mede o nível de similaridade entre uma consulta e um componente), e são
apresentados aos usuários. Por padrão, o Lucene utiliza a distância euclidiana como função de
similaridade entre um documento e os termos de uma consulta.

Por fim, após a exibição dos resultados de uma determinada consulta para um usuário,
os componentes podem ser recuperados para a reutilização através de um processo de down-
load. O sub-módulo de Download é o responsável por essa tarefa. Através desse sub-módulo,
ocorre uma transferência remota de componentes entre o repositório e o computador do usuário.
Quando um usuário faz uma solicitação para recuperar um componente, o sub-módulo de
Download recupera o componente solicitado do Diretório de componentes (conforme apresen-
tado na Figura 4.1), tornando todo o conteúdo do componente disponível para à recuperação.
Após à recuperação do componente, o usuário pode utilizar livremente o seu conteúdo.

4.3.4 Repositório de Componentes

O papel do repositório de componentes é o de armazenamento dos componentes reutilizáveis.
Na ferramenta Cluco, esses componentes ficam armazenados no Diretório de componentes,
que consiste em um diretório localizado no servidor onde está implantada a ferramenta. Dentro
desse diretório, os componentes estão organizados por Projetos de software, em conformidade
com a estrutura utilizada para o upload dos componentes.

Um outro sub-módulo é o Diretório de Indexação, onde deve ficar armazenada a estrutura
de índices criada durante a etapa de indexação realizada previamente. Essa estrutura de índices
é consultada durante a etapa de busca por componentes, com o objetivo de facilitar o processo
de busca, conforme foi discutido na subseção 4.3.3. Nesse contexto, pode ser observado que
repositório não executa funcionalidades da aplicação. O seu objetivo é o de armazenar dados
que devem estar disponíveis aos outros módulos da ferramenta Cluco.

4.3.5 Módulo de Interface Gráfica

Com a implantação de ferramenta Cluco em um servidor de aplicações web, torna-se necessária
a utilização de uma interface gráfica, de acesso remoto, para que os usuários possam utilizar
o sistema. Esse é o objetivo do Módulo de Interface Gráfica. A interface gráfica do sistema
consiste em um conjunto de páginas JSP (Java Server Pages), que são utilizadas para entrada
e visualização de dados em tarefas específicas. Para usuários com papel de administradores do
sistema, existem interfaces gráficas para a execução de funcionalidades como, por exemplo, a
realização de logon no sistema, a execução de upload de novos componentes e a indexação do
repositório de componentes.

Para os usuários que não possuem perfil de administradores do sistema, o módulo de in-
terface gráfica funciona como interface para todo o processo de busca e recuperação de com-
ponentes de software. Na interface principal do sistema, um usuário pode realizar a busca por
componentes através da formulação de consultas. Em seguida, após o processamento da con-
sulta pelo engenho de busca, os resultados encontrados são direcionados para uma interface de
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exibição dos resultados na forma de grupos. Nessa interface é possível navegar pelos grupos
formados, visualizar os componentes contidos em cada grupo, visualizar o resumo do conteúdo
de cada componente, visualizar todo o código-fonte dos componentes e realizar o download dos
componentes de software. Alguns exemplos dessas interfaces serão apresentadas na seção 4.4,
quando será apresentada uma visão geral da ferramenta.

4.3.6 Módulo de agrupamento

Um dos grandes diferenciais da ferramenta Cluco é a apresentação dos resultados de uma busca
na forma de grupos de elementos relacionados. Os grupos são baseados em informações que
evidenciam o domínio dos componentes e suas funcionalidades (extraídas pelo módulo de pars-
ing), diferentemente das informações utilizadas no processo de indexação, onde é considerado
todo o conteúdo de um componente. Como foi evidenciado ao longo dessa dissertação, o ob-
jetivo de adicionar uma camada de agrupamento dos resultados de uma busca é automatizar
o processo de identificação de grupos de componentes de um mesmo domínio ou com fun-
cionalidades em comum. Dessa forma, após o processamento de uma consulta realizada por
um usuário, o módulo de agrupamento recebe os resultados da consulta do módulo do engenho
de busca. De posse desses resultados, que é composto pelos componentes de software e pelas
informações extraídas pelo módulo de parsing, o módulo de agrupamento inicia a etapa de
agrupamento.

A etapa de agrupamento dos resultados de uma busca é realizada através da aplicação
do algoritmo STC (Suffix Tree Clustering)[2] aos resultados de uma busca. As informações
utilizadas como entradas para o algoritmo de agrupamento são as informações extraídas do
código-fonte dos componentes pelo módulo de Parsing (subseção 4.3.2). Além de realizar a
formação dos grupos, esse algoritmo também atribui rótulos aos grupos gerados.

Os grupos formados são ordenados por sua relevância à consulta do usuário. O A pon-
tuação de cada grupo foi calculado como sendo a soma das pontuações individuais de
cada componente do grupo. Esses scores individuais são atribuídos pelo Apache Lucene[94],
através de uma medida de similaridade entre a consulta e o conteúdo dos componentes. Dessa
forma, o score de um grupo depende tanto da quantidade de componentes presentes em um
grupo, quanto dos valores dos scores individuais de cada componente de software. Uma vez
finalizado o processo de formação dos grupos, o módulo de agrupamento se comunica com
o módulo de interface gráfica fornecendo os grupos gerados para serem exibidos ao usuário.
Uma consideração importante é a existência de uma cache de buscas, onde são armazenadas as
consultas recentes realizadas pelos usuários, com o objetivo de reduzir o tempo de resposta do
sistema em muitos casos.

4.3.7 Tecnologias Utilizadas

Algumas tecnologias foram utilizadas nesse trabalho, nos vários módulos que compõem a fer-
ramenta Cluco. O objetivo dessa subseção não é prover um guia introdutório sobre essas tec-
nologias utilizadas, mas apresentar as tecnologias e justificar os motivos para a sua utilização.
Um fato importante que precisa ser citado nessa subseção é a importância da reutilização de
software. À medida que os requisitos da ferramenta Cluco foram sendo definidos, foi necessário
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avaliar o custo de implementar, desde o início, algumas funcionalidades ou de buscar compo-
nentes de software que executassem as mesmas funcionalidades requeridas, de forma completa
ou parcial. As tecnologias enumeradas nesse tópico são exemplos de como o Reuso de software
pode ser utilizado para aumentar a produtividade e a qualidade dos projetos de software. Dentre
as tecnologias utilizadas, frameworks reutilizáveis como o Apache Lucene e o QDox realizam
tarefas de extrema importância na ferramenta e são responsáveis pelo incremento na produ-
tividade e na qualidade inerentes ao Reuso. É importante explicitar que todos os frameworks
utilizados possuem código aberto e são de livre utilização.

No módulo de parser empregamos uma biblioteca Java para realizar o processo de pars-
ing no código-fonte dos componentes de software, QDox [95]. Uma das justificativas para
a utilização dessa biblioteca é a sua facilidade de utilização. Algumas soluções alternativas
poderiam ser utilizadas como, por exemplo, o gerador de parser ANTLR [96]. A escolha de
QDox em relação a esses geradores de parsing foi embasada no fato dos geradores possuírem
uma maior complexidade para sua utilização. O processo operacional de realização de parser
pelos geradores, o qual é baseado na criação de um árvore sintática completa do código-fonte,
pode implicar em limitações de desempenho no momento de recuperar as informações da ár-
vore, no caso de implementações ineficientes construídas por um desenvolvedor. Como nem
todas as informações do código-fonte são importantes para a ferramenta Cluco, conforme a
subseção 4.3.2, foi escolhida a utilização do QDox, o qual atende aos requisitos desse módulo
perfeitamente, realizando um processo de parser mais simples e sem a necessidade de gerar
uma árvore sintática completa do código-fonte apenas para extrair as informações utilizadas
pelo módulo de agrupamento da ferramenta Cluco.

Para a realização de tarefas do módulo de Repositório da ferramenta Cluco, utilizamos o
Apache Lucene [94]. O Lucene é um engenho de busca de alto desempenho, proporcionando
buscas baseadas em informações textuais, e que é capaz de realizar as tarefas requeridas em um
engenho de busca, e que serão discutidas na subseção 4.3.4 dessa dissertação. Esse framework
foi escolhido por sua facilidade de utilização e por sua maturidade, tendo sido empregado em
vários sites e serviços disponíveis na web como, por exemplo, Wikipedia [97] e CNET Reviews
[98]. O Lucene é também utilizado em vários engenhos de busca de componentes como o
Krugle [99], por exemplo. O repositório de projetos de software SourceForge [53] também
utiliza o Lucene como engenho de busca dos projetos armazenados. Essa ampla utilização
do Lucene em aplicações de grande porte indicam a sua qualidade e a sua maturidade como
engenho de busca, principalmente em aplicações que envolvem componentes de software.

Nas tarefas de implementação da interface gráfica com o usuário utilizamos o framework
Struts 2.0 [100]. O Struts é um framework web, baseado no modelo MVC (Model-View-
Controller), para implementação da camada de apresentação de aplicações web. O Struts foi
escolhido por sua vasta utilização em projetos de aplicações web e por facilitar as implemen-
tações, através de um conjunto de tags pré-definidas e do seu modelo MVC, que propicia a
separação entre a interface de apresentação dos dados e trechos de código-fonte contendo op-
erações lógicas. Além disso, a versão 2.0 do Struts oferece suporte a programação Ajax [101],
possibilitando que as páginas web sejam mais iterativas e atraentes aos usuários.
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4.4 Visão Geral da Ferramenta Cluco

O objetivo dessa seção é apresentar uma visão geral da ferramenta Cluco. As funcionalidades
da ferramenta serão apresentadas de acordo com os seus níveis de acesso. Primeiramente,
serão apresentadas as funcionalidades que podem ser executadas pelos usuários com papel de
administradores do sistema como, por exemplo, a realização de upload de novos componentes e
a indexação do repositório de componentes. Em seguida, serão apresentadas as funcionalidades
que podem ser executadas por usuários comuns da ferramenta relativas à busca e recuperação
de componentes.

Uma primeira versão da ferramenta encontra-se disponível no seguinte endereço:

http://jaqueira.cin.ufpe.br/cluco/SetupAction.action

Nesse endereço, pode ser encontrada a página inicial do sistema, como pode ser observado
na Figura 4.7. A página principal da ferramenta Cluco possui dois objetivos específicos: (i) per-
mitir que os usuários realizem o processo de busca e recuperação de componentes de software
e (ii) ter acesso a área administrativa da ferramenta, através de um link de acesso. A funcional-
idade (i) será discutida em detalhes em 4.4.2, enquanto a funcionalidade descrita em (ii) será
discutida em 4.4.1. O nome da ferramenta, Cluco (Clustering of software Components), foi
escolhido baseado na sua proposta de apresentar os resultados de uma busca de componentes
na forma de grupos(clusters) de componentes relacionados.

Figura 4.7 Interface inicial da ferramenta Cluco.

4.4.1 Funcionalidades de Administração

As funcionalidades administrativas da ferramenta, para a sua primeira versão, estarão limitadas
às tarefas de realização de upload de novos componentes e à indexação dos componentes no
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repositório. Para ter acesso à área de administração da ferramenta, o usuário deverá clicar
no link Admin, presente na interface inicial da ferramenta, conforme pode ser visualizado na
Figura 4.7. Após o acesso ao link o usuário é direcionado para uma página de logon, onde será
exigido que o usuário forneça os dados que possam identificá-lo pelo sistema. A interface de
logon é apresentada na Figura 4.8. Como pode ser observado na figura, torna-se obrigatório
o fornecimento de um login e de uma senha (password). Através dessas informações, o sis-
tema realiza uma validação para verificar se o usuário tem acesso a área de administração da
ferramenta.

Figura 4.8 Interface logon da ferramenta Cluco.

Uma vez que o usuário possua acesso, com o perfil de administrador, ao sistema, ele será di-
recionado para uma interface que tem por objetivo centralizar as operações administrativas que
o usuário pode executar. Essa interface pode ser visualizada na Figura 4.9. Na interface pode
ser observada a presença de um campo para seleção das funcionalidades. Através desse campo,
o usuário poderá escolher entre realizar o upload de componentes, correspondente a opção
Upload of Components e executar o processo de indexação dos componentes pertencentes ao
repositório, através da opção Indexing of Components.

Ao escolher a opção para executar a indexação dos componentes, o sistema, automatica-
mente, inicia essa tarefa. A tarefa de indexação deve ser executada quando novos componentes
são adicionados ao repositório de componentes sendo, assim, uma tarefa dependente do upload
de componentes. Dessa forma, só é necessário realizar a indexação no caso onde existam novos
componentes no repositório, tornando os novos componentes disponíveis para o engenho de
busca e recuperação. Para essa primeira versão da ferramenta, o processo de indexação ocorre
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com a intervenção do administrador do sistema, por uma questão de facilitar os experimen-
tos de avaliação da ferramenta e porque essa funcionalidade não está relacionada, diretamente,
com o foco desse trabalho, que é o processo de agrupamento e recuperação dos resultados da
busca. Entretanto, em uma versão futura, pretendemos que essa tarefa se torne um serviço da
ferramenta sendo executado, em segundo plano, de acordo com uma periodicidade definida
pelo administrador do sistema.

Figura 4.9 Interface para operações administrativas da ferramenta Cluco.

Quando novos componentes estão disponíveis, o usuário deve adicioná-los ao repositório
através da tarefa de upload de componentes. Essa tarefa é escolhida através da opção Upload
of Components na interface apresentada na Figura 4.9. Depois de selecionada essa opção, o
sistema exibirá a interface de upload dos componentes, que pode ser visualizada através da
Figura 4.10. Nessa interface é composta por dois campos de dados: (i) o campo Dir Project,
que é utilizado para seleção do diretório onde os novos componentes estão localizados; e (ii)
o campo Project Name, onde deve ser inserido o nome que o administrador deseja identificar
o projeto no repositório, já que os componentes devem estar organizados em uma estrutura
de diretórios no repositório, por questões de organização. Uma vez que os valores para esses
campos tenham sido informados, o sistema encontra-se habilitado para executar o processo de
upload dos componentes, que consiste na transferência dos componentes de uma máquina para
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um servidor remoto.

Figura 4.10 Interface para upload de componentes de software.

Como pôde ser observado nessa subseção, essas funcionalidades estão diretamente, associ-
adas a usuários específicos do sistema, os quais possuam acesso como administrador. Para uma
versão futura da ferramenta, o processo de upload de novos componentes poderá ser execu-
tado diretamente por usuários comuns (sem perfil de administrador). A decisão de não permitir
acesso livre à tarefa de upload, nessa primeira versão da ferramenta, teve por intenção obter
um maior controle sobre os componentes para a realização da avaliação da ferramenta. Outro
motivo é o fato de a ferramenta estar implantada em um servidor de uma Universidade Pública
e compartilhado por várias outras aplicações, o que requer um certo grau de controle.

4.4.2 Funcionalidades gerais da ferramenta

O objetivo dessa subseção é apresentar uma visão geral da ferramenta construída com relação
ao processo de busca e recuperação de componentes de software. As etapas que compõem esse
processo fazem parte das funcionalidades que podem ser executadas por quaisquer usuários no
sistema. O foco dessas funcionalidades é evidenciar as contribuições que a técnica de agrupa-
mento STC pode proporcionar para à busca e recuperação de componentes de software.

4.4.2.1 Busca de componentes

A Figura 4.11 apresenta a interface em que o usuário deverá formular consultas para a busca
por componentes. Na ferramenta Cluco, existem dois locais onde o usuário pode realizar uma
busca. O primeiro local corresponde àquele apresentado na Figura 4.11, enquanto o segundo
local corresponde à tela de exibição dos resultados, a qual será analisada no tópico 4.4.2.2. Na
interface visualizada através da Figura 4.11, existe um campo denominado Query, que corre-
sponde ao local onde o usuário deve fornecer sua consulta. As consultas devem ser formuladas
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na língua Inglesa, para a versão atual da ferramenta, pois o conteúdo de todos os componentes
presentes no repositório representam termos ou palavras dessa língua. A ferramenta utiliza a
formulação de consultas por texto-livre para a realização da busca [86]. Mais detalhes sobre a
forma como são formuladas consultas para o Apache Lucene pode ser encontrada em [102].

Figura 4.11 Interface para a busca de componentes de software.

Uma vez que a consulta tenha sido formulada, ela é submetida através da interface. A
aplicação web, executando em um servidor remoto, recebe a consulta e procura realizar o casa-
mento entre os termos da consulta e os termos que representam os componentes, no arquivo de
índices, gerado através do processo de indexação do repositório. Se forem encontrados itens
relativos a essa correspondência entre os termos da consulta e os termos dos componentes, os
registros relativos a esses itens são recuperados e enviados para a interface de visualização dos
resultados, que será descrita na subseção 4.4.2.2.

4.4.2.2 Interface de Visualização dos Resultados

A Figura 4.12 mostra a interface para a apresentação dos resultados de uma busca para os
usuários da ferramenta Cluco. Como pode ser observado na Figura, essa interface é formada
por regiões, onde cada região possui uma finalidade específica. Na região superior e central
da interface, pode ser observada a presença de um campo para realizar uma nova busca, sem a
necessidade de voltar a interface inicial do sistema. Podem ser observadas, também, as infor-
mações sobre a quantidade de componentes que foram recuperados e o tempo total da busca,
que contabiliza o tempo gasto entre a consulta do usuário e a exibição dos resultados da busca.

As outras informações da interface são decorrentes da utilização da técnica de agrupamento
STC para a apresentação dos resultados de uma busca. Na região esquerda da interface, pode
ser visualizado o sumário navegável dos grupos encontrados entre os resultados da busca, de-
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Figura 4.12 Interface para os resultados da busca por componentes.

nominada Browsable Summary. Essa região será discutida em detalhes na subseção 4.4.2.3,
mas o seu objetivo é apresentar os grupos de componentes, rotulando esses grupos através de
tags que são extraídas do conteúdo dos componentes na fase de parser. Na região que ocupa
a área central e a área direita da interface, pode ser visualizado o conteúdo de um determi-
nado grupo, ou seja, as tags que o rotulam e os componentes que estão contidos no grupo.
As funcionalidades que podem ser executadas a partir dessa região, são descritas no Tópico
4.4.2.4.

4.4.2.3 Navegação no Sumário Navegável de Grupos

O sumário navegável de grupos tem como objetivo principal a redução do espaço de busca
do usuário. A Figura 4.13 mostra o sumário navegável em Browsable Summary. Esse fato
pode ser justificado pela situação onde um usuário encontra um componente que atenda seus
requisitos (parcialmente ou totalmente), através das tags que rotulam um grupo no sumário
navegável. Como esse componente é encontrado através de um grupo, os outros componentes
que são similares a ele já estão dispostos no conteúdo do grupo, fazendo com que o usuário não
percorra os demais resultados da busca para encontrar componentes similares ao encontrado, de
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forma manual. Como um exemplo desse cenário, pode ser imaginado que um usuário necessita
encontrar componentes que representem coleções de dados, e que possuam a funcionalidade
de remover itens da coleção. Como pode ser observado na Figura 4.13, em Browsable Sum-
mary, existe um grupo com os rótulos remove, removeAllElements contendo 10 componentes.
Alguns componentes que fazem parte desse grupo pode ser visualizados ao lado de Browsable
Summary. Uma vez que o componente Hashtable.java atenda aos requisitos da consulta, o
espaço de busca fica reduzido a esse grupo, contendo os 10 componentes que possuem a fun-
cionalidade requerida, ao invés de percorrer a quantidade total de componentes retornados pela
consulta, que é maior que a quantidade de componentes de um grupo, geralmente.

Figura 4.13 Sumário navegável dos grupos de uma busca.

No sumário navegável de grupos podem ser observados alguns elementos com funções
específicas. Esses elementos estão destacados na Figura 4.13, através de números, entre parên-
teses, na cor vermelha. O primeiro elemento, destacado pelo número (1), possui o objetivo de
informar aos usuários a quantidade de clusters presentes no sumário. Na figura, existem 39
grupos pertencentes ao sumário. Existem dois links que podem ser visualizados na região rotu-
lada por (2). O primeiro (Top 15) é utilizado para atualizar o conteúdo de Browsable Summary
com os 15 grupos mais relevantes encontrados a partir de uma busca. O segundo link, More, é
responsável por atualizar o conteúdo do sumário com todos os grupos gerados pelo algoritmo
STC. O conteúdo do sumário é composto por vários links, onde cada link representa um grupo
e permite o acesso aos componentes do grupo. Como pode ser observado na região rotulada por
(3), os links dos grupos são referenciados pelas tags que rotulam o grupo de componentes. Na
seqüência de cada link é informada a quantidade de componentes que pertencem a cada grupo.
Como exemplo, na Figura 4.13, o grupo rotulado pela tag java.util possui 17 componentes de
software na sua estrutura.
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4.4.2.4 Interface de Visualização dos Resultados de um Grupo

A Figura 4.14 apresenta a região da interface de resultados de uma busca, onde ocorre a vi-
sualização do conteúdo de um grupo. O objetivo dessa interface é exibir, para os usuários, os
componentes que estão contidos em um determinado grupo. Primeiramente, na parte superior
da interface, existe uma área onde são exibidos os rótulos que estão associados a um cluster,
nomeada de Cluster Tags. O conteúdo dessa região é atualizado com as tags de um grupo, cada
vez que um grupo é selecionado no Browsable Summary. Na seqüência é informado o escore
(score) do grupo, o qual é calculado como a soma dos escores individuais de cada componente,
onde esses escores individuais são originados pelo Apache Lucene a cada busca realizada.

Figura 4.14 Interface para a visualização dos componentes pertencentes a um grupo.

Após exibir a região onde são visualizadas as tags do grupo e seu escore, a interface exibe
o conjunto de componentes pertencentes ao grupo através de estruturas de informações sobre
cada componente. Cada uma dessas estruturas é composta pelos seguintes itens:

• O nome do componente;

• Language: que especifica a linguagem de implementação do componente;

• LOC: que determina o número de linhas de código presentes na estrutura de um compo-
nente;

• Project: que determina o endereço do projeto ao qual o componente pertence. O nome
do projeto é definido no momento do upload de componentes.

O nome do componente é exibido na forma de um link, no qual o usuário poderá acessar
para visualizar o código-fonte do componente, e que será discutido em 4.4.2.5. O usuário
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pode visualizar um resumo do código-fonte, em termos dos principais atributos e métodos,
antes de visualizar todo o código-fonte do componente. Para isso, basta acessar a imagem (a
qual contém uma lupa) ao lado do nome do componente. A Figura 4.15 apresenta o resumo
do código-fonte de um componente. Na figura pode ser observado o resumo do conteúdo
do componente DefaultListModel.java, logo após o endereço do componente no repositório.
Nesse exemplo, o componente possui um atributo de acesso privado do tipo java.util.Vector,
chamado delegate. Pode ser observado também, que alguns métodos presentes no código-fonte
do componente foram enumerados como, por exemplo, os métodos getElementAt e copyInto.

Figura 4.15 Visualização do resumo do código-fonte dos componentes pertencentes a um grupo.

4.4.2.5 Interface de Visão do Código dos componentes

Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o nome de um componente, o qual deve
pertencer a um grupo, o usuário seleciona a opção para visualizar o código-fonte de um com-
ponente. Essa interface é bastante simples. Basicamente, ela é composta pelo código-fonte
implementado no componente, onde são destacadas as palavras-chaves presentes no código-
fonte, e por um link utilizado para permitir o download do componente. Um exemplo dessa
interface pode ser visualizado na Figura 4.16. Nessa interface é apresentado o código-fonte do
componente JdbcOdbcConnection.java.

É importante ressaltar a utilidade dessa interface pois, através dele, pode-se evitar que os
usuários façam downloads desnecessários, onde os componentes recuperados não são com-
patíveis com os requisitos estabelecidos. Visualizando o código do componente, deve ser pos-
sível identificar se o componente atende ou não aos requisitos.
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Figura 4.16 Visualização do conteúdo do código-fonte dos componentes pertencentes a um grupo.

4.5 Motivação Prática para a utilização da ferramenta

Algumas características da técnica de agrupamento STC, já apresentadas anteriormente, podem
ser consideradas importantes motivações para seu uso na busca e recuperação de componentes
de software. Dentre essas motivações, podem ser citadas a presença de um sumário navegável
para os grupos e a sua própria utilização como uma abordagem para agrupar componentes de
software similares.

Uma outra contribuição que STC pode fornecer ao processo de busca e recuperação de
componentes de software é a presença de overlapping nos grupos. O overlapping consiste na
presença de elementos comuns pertencentes a diferentes grupos. Essa característica é impor-
tante porque um mesmo componente de software pode, evidentemente, pertencer a mais de
um domínio de aplicação ou possuir funcionalidades específicas para diferentes tarefas. Essa
característica, de grande importância para a interpretação dos resultados, não está presente em
algoritmos como os mapas auto-organizáveis (SOM) e os mapas auto-organizáveis que crescem
hierarquicamente (GHSOM). As Figuras 4.17 e 4.18 exemplificam essa característica.

Na Figura 4.17, o componente DefaultListModel.java está presente como integrante do
grupo rotulado pela tag contains, por possuir a funcionalidade de verificar se um determinado
elemento está presente em sua estrutura de dados. Por outro lado, esse mesmo componente
possui funcionalidades de remoção de elementos na sua estrutura, em comum com outros com-
ponentes. Dessa forma, o componente DefaultListModel.java pertence também ao grupo ro-
tulado pelas tags remove, removeAllElements como pode ser observado na Figura 4.18. Essa
situação caracteriza o overlapping no processo de agrupamento realizado pela técnica STC.

Uma situação prática que mostra onde a ferramenta gerada por esse trabalho pode contribuir
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Figura 4.17 Caracterização da presença de overlapping do componente DefaultListModel.java.

para o processo de busca e recuperação de componentes de software é na identificação de com-
ponentes existentes, que podem não ser bastante conhecidos em algum repositório existente.
Um exemplo disso diz respeitos aos componentes pertencentes a vários parser XML. Existe
uma grande quantidade de frameworks de parser para documentos XML como, por exemplo,
o DOM e o SAX, que pertencem à própria distribuição do Java SDK, e outros frameworks de
código-aberto como o dom4j [103], por exemplo. Dentre todas essas opções de frameworks,
alguns possuem características que são preponderantes em relação aos outros. De acordo com
um estudo realizado pela IBM [104], alguns frameworks como o dom4j, por exemplo, possuem
desempenho superior a frameworks como o DOM na tarefa de parser de documentos XML,
por exemplo. No entanto, o framework DOM é mais conhecido por representar um padrão
para tratamento de arquivos XML, possuindo implementações em muitas linguagens de pro-
gramação.

Imaginando um cenário onde os usuários possuem um amplo conhecimento sobre um de-
terminado número de componentes do repositório, mas conhecem vagamente ou desconhecem
outras opções de componentes existentes, conforme citado no trabalho de Ezran [14] e dis-
cutido no Capítulo 2, a técnica STC pode contribuir para o processo de busca e recuperação,
propondo componentes, que não são tão conhecidos pelo usuário, mas que podem executar a
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Figura 4.18 Caracterização da presença de overlapping do componente DefaultListModel.java.

mesma tarefa de uma forma mais satisfatória. Na Figura 4.19 pode ser observada essa situação.

Nessa figura, um usuário necessita realizar operações de parser em documentos XML e re-
aliza uma busca na ferramenta Cluco. A ferramenta processa a consulta do usuário, encontra os
resultados mais similares no repositório, aplica a técnica de agrupamento STC nesses resultados
e exibe os resultados para o usuário, na forma de grupos de componentes similares. O usuário,
por sua vez, possui forte conhecimento em processamento de documentos XML utilizando o
parser DOM porém, não possui conhecimento sobre a utilização de outros frameworks e ne-
cessita de um componente que possua um método para criar documentos XML. Como pode
ser observado na Figura 4.19, existe um grupo rotulado com as tags createDocument, cre-
atePattern onde podem ser encontrados os componentes com a funcionalidade requerida.
Como componentes desse grupo, podemos destacar os componentes DOMHelper.java, que
pertence ao framework para processamento de documentos XML através do DOM e Doc-
umentHelper.java, o qual pertence ao framework dom4j. Esses dois elementos possuem a
mesma funcionalidade, createDocument, embora pertençam a dois frameworks XML distin-
tos. Como o usuário em questão tinha experiência apenas em componentes DOM, o sistema
(através do processo de agrupamento de componentes) propôs ao usuário investigar a reuti-
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Figura 4.19 Exemplo de motivação prática sobre a aplicação da técnica STC para o agrupamento de
componentes de software.

lização de componentes até então desconhecidos por ele como, por exemplo, o componente
DocumentHelper.java. Esses componentes são mais eficientes em termos de desempenho, em
várias situações de processamento de documentos XML. Nesse contexto, sem a utilização da
técnica de agrupamento de componentes, esse processo de identificação de componentes sim-
ilares precisaria ser realizado de forma manual, e totalmente dependente do nível de conheci-
mento do usuário sobre os componentes do repositório, podendo se tornar uma tarefa difícil.

4.6 Considerações Finais

Nesse capítulo foram apresentados os conceitos relativos ao mecanismo para busca e recu-
peração de componentes que utiliza o método de agrupamento Suffix Tree Clustering (STC)
para agrupamento dos resultados da busca. Além disso, apresentamos nessa dissertação a fer-
ramenta Cluco implementada com o objetivo de automatizar o processo de identificação de
componentes de software similares em termos de domínio e de funcionalidades. Uma série de
requisitos foram apresentados para a implementação da ferramenta, que foram divididos em
requisitos funcionais como, por exemplo, a funcionalidade que descreve a necessidade de re-
alizar a indexação dos componentes no repositório e em requisitos não-funcionais como, por
exemplo, a disponibilidade do sistema. Em seguida, foram apresentadas as decisões que foram
tomadas durante a implementação da ferramenta como a decisão de desenvolver uma ferra-
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menta que fosse independente de ambiente de desenvolvimento.
Após a apresentação dos requisitos e das decisões do projeto, apresentamos a arquitetura da

ferramenta Cluco, descrevendo os vários módulos e sub-módulos que a compõem. Em seguida
discutimos, em detalhes, os vários módulos que compõem a ferramenta, descrevendo as suas
funcionalidades, em detalhes. Na seqüência, apresentamos uma visão geral da ferramenta.
Primeiramente, apresentamos as funcionalidades administrativas da ferramenta como o upload
de componentes e a indexação do repositório. As funcionalidades pertencentes ao processo de
busca e recuperação de componentes de software foram apresentadas na seqüência. Isto inclui
uma visão geral sobre como o sistema possibilita realizar a busca de componentes, como nave-
gar nos grupos encontrados, como visualizar os componentes de cada grupo, como recuperar
os componentes, dentre outras funcionalidades.



CAPÍTULO 5

Avaliação

O objetivo desse capítulo é apresentar os resultados da avaliação relativa à ferramenta Cluco. O
papel da avaliação realizada não é comparar a ferramenta com outras existentes, mas avaliar as
contribuições que a aplicação da técnica de agrupamento dos resultados de uma busca, adotada
nesse trabalho, traz para o processo de busca e recuperação de componentes de software. Para
tanto, a avaliação foi dividida quatro etapas.

Na primeira etapa, foi realizado um estudo comparativo entre as técnicas de agrupamento
abordadas nesse trabalho, visando justificar (em termos de desempenho da tarefa de agrupa-
mento) a escolha da técnica para o agrupamento dos resultados. A segunda etapa diz respeito
à avaliação qualitativa da ferramenta. O principal objetivo dessa etapa foi avaliar a ferramenta
proposta em termos de sua usabilidade e também na sua utilização prática, através de buscas
realizadas por participantes da avaliação. A terceira etapa realizada diz respeito à medição do
desempenho do processo de busca e recuperação de componentes de software, levando em con-
sideração diferentes quantidades de componentes presentes no repositório. Por fim, a última
etapa realizada tem como objetivo medir a qualidade dos grupos gerados, através de métricas
de recuperação de informação como recall, precision e f-measure.

O restante desse capítulo é organizado da seguinte maneira: a Seção 5.1 é particionada
em sub-seções referentes a cada tipo de avaliação realizada, onde 5.1.1 aborda a avaliação do
desempenho das técnicas de agrupamento, 5.1.2 apresenta os resultados da análise qualitativa
realizada no trabalho, 5.1.3 apresenta a avaliação da ferramenta em termos do seu desempenho
para quantidades variadas de componentes e 5.1.4 aborda a avaliação da qualidade do processo
de busca e recuperação de componentes de software de acordo com métricas de recuperação
de informação; Por fim, a Seção 5.2 apresenta as discussões geradas a partir das avaliações
realizadas.

5.1 Experimentos

Durante essa seção são apresentadas as análises realizadas durante esse trabalho. Em 5.1.1,
é apresentado um estudo comparativo entre as técnicas de agrupamento investigadas por esse
trabalho, em relação ao desempenho da tarefa de agrupamento. Em seguida, no tópico 5.1.2,
são apresentados os resultados obtidos através de uma avaliação qualitativa, realizada por um
conjunto de usuários participantes. No tópico 5.1.3 dessa seção, são apresentadas algumas
considerações em relação ao teste de desempenho da solução proposta, no que se refere ao
desempenho do processo de agrupamento dos dados. Por fim, em 5.1.4, serão apresentados os
resultados obtidos através da avaliação do sistema por métricas de recuperação de informação.

69
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É interessante justificar que foram realizadas comparações entre as técnicas SOM, GHSOM e
STC apenas no estudo comparativo (na subseção 5.1.1), visando avaliar as técnicas com relação
ao tempo necessário para cada uma realizar o agrupamento de um mesmo conjunto de dados
(componentes de software). As comparações nos outros experimentos não foram realizadas
porque o processo de agrupamento na técnica STC é diferente do processo utilizado pelas outras
técnicas (SOM e GHSOM), que geram grupos disjuntos (sem sobreposição de elementos),
podendo gerar experimentos não-controlados. Além disso, as técnicas de agrupamento SOM
e GHSOM não possuem uma estratégia definida de atribuição de rótulos aos grupos, estando
fora do escopo dessa dissertação a implementação de uma estratégia para a atribuição de rótulos
para essas técnicas. Esse fato dificulta os experimentos que validam a coerência entre os rótulos
de cada agrupamento e o seu conteúdo. Dessa forma, qualquer iniciativa de comparação entre
STC e as técnicas SOM e GHSOM, no que se refere à formação de agrupamento de dados,
acarretaria em comparações onde as técnicas competem sem condições de igualdade e isso
poderia levar a conclusões indevidas.

5.1.1 Estudo Comparativo das Técnicas SOM, GHSOM e STC

A metodologia utilizada para esses experimentos pode ser compreendida em várias direções.
Uma delas diz respeito à execução de um estudo comparativo entre as técnicas abordadas. O
objetivo desse estudo é verificar o desempenho de cada abordagem individual em relação a uma
variável (o tempo de agrupamento) e comparar os resultados obtidos por cada abordagem. Esse
estudo deve ser executado em um ambiente comum a todas as técnicas de modo a prover um
maior controle sobre os experimentos. Ao final dos experimentos, o estudo deve trazer alguma
conclusão relevante sobre as técnicas, no que diz respeito a variável analisada.

Para a realização do estudo comparativo entre as técnicas de agrupamento abordadas nesse
trabalho (SOM, GHSOM e STC), foi estruturada uma instância do repositório contendo 100
componentes da API Java SE. O número de componentes (igual a 100) foi definido na intenção
de facilitar os experimentos. Esse conjunto de componentes pode ser considerado uma amostra
representativa do repositório completo, tendo em vista que foram selecionados componentes
pertencentes a diversas categorias. Como trata-se de um teste de desempenho de algoritmos,
trabalhar com uma amostra dos dados é suficiente para medir o seu desempenho, desde que a
mesma amostra seja aplicada a todos os algoritmos. Além disso, com um número menor de
componentes é possível obter um melhor controle sobre os experimentos, pois o conhecimento
do condutor do experimento sobre uma quantidade menor de dados pode ser melhor utilizado.

Após a definição dos componentes utilizados, foi necessário aplicar algumas tarefas de pré-
processamento de dados para transformar o conteúdo dos componentes em vetores de dados
numéricos, os quais serão utilizados pelas técnicas SOM e GHSOM para o seu treinamento.
Essas tarefas incluem a construção de um vocabulário de palavras, a remoção de stopwords e a
vetorização do conteúdo [91].

Com a base de dados definida, os experimentos foram executados no ambiente Matlab (ver-
são 7), em uma máquina com a configuração descrita na Tabela 5.1. Foram utilizados dois
toolboxes específicos para o Matlab, os quais consistem em implementações dos algoritmos
SOM [105] e GHSOM [106]. Esses toolboxes foram utilizados em um trabalho intermediário
[27], relativo a essa dissertação, e foram obtidos bons resultados. Visando realizar experimen-
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tos controlados, foi realizada a implementação do algoritmo STC para Matlab e dessa forma, os
experimentos foram realizados com um ambiente em condições de igualdade entre as técnicas
envolvidas no experimento.

Tabela 5.1 Configuração utilizada, em experimento, por máquina de usuário.

Elementos Configuração

Processador Intel Pentium Dual-Core (1.86-GHz)
Memória 2GB

Sistema Operacional Microsoft Windows XP
Espaço em Disco 120 GB

A tabela abaixo, 5.2, apresenta os resultados obtidos através dos experimentos com a técnica
de agrupamento SOM. Na primeira coluna, para a definição do número de neurônios, utilizou-
se a premissa estabelecida no SOM Toolbox, onde o número de neurônios indicado para a rede
corresponde a 5∗√n, onde n é o número de padrões de treinamento utilizado. Os valores para
uma medida de qualidade aplicada a algoritmos de agrupamento numéricos é apresentado na
segunda coluna, o erro de quantização [75], que pode ser observado na equação 5.1.

De acordo com a equação, o erro de quantização Qe corresponde ao somatório médio das
distâncias entre os padrões associados a um determinado agrupamento y e o centróide que
representa esse agrupamento mc(xy) . O erro de quantização representa uma medida quantita-
tiva para avaliação de qualidade dos agrupamentos gerados por algoritmos que utilizam dados
numéricos. Essa medida, apesar de não ser importante para o foco desse estudo comparativo,
foi apresentada para comparações secundárias com os valores obtidos, dessa mesma métrica,
pela técnica GHSOM. Por fim, a tabela apresenta os valores do tempo de agrupamento para
cada experimento.

Qek =
∑k ‖ xy−mc(xy) ‖

k
(5.1)

Tabela 5.2 Resultados obtidos através dos experimentos utilizando a técnica SOM.

Quantidade de Neurônios Erro de Quantização Tempo de Agrupamento (ms)

8x8 1,50 6219
7x7 1,57 5141

Os resultados obtidos pelos experimentos realizados, utilizando a técnica GHSOM, são ap-
resentados na Tabela 5.3. Nas duas primeiras colunas dessa tabela, são apresentados os valores
utilizados para os parâmetros τ1 e τ2, os quais foram discutidos no Capítulo 3. Em seguida,
são apresentados os valores para o erro de quantização encontrados em cada experimento. Na
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última coluna dessa tabela, são encontrados os valores para o tempo de agrupamento utilizando
a abordagem GHSOM. Como na técnica de agrupamento STC há um único parâmetro para
configurar, o threshold de junção de grupos similares, o qual não possui influência sobre o
desempenho da técnica, apenas um experimento foi executado com a técnica STC. Nesse ex-
perimento, o tempo necessário para agrupar a base de componentes utilizada nesse estudo foi
de 2109 milissegundos.

Tabela 5.3 Resultados obtidos através dos experimentos utilizando a técnica GHSOM.

Parâmetro τ1 Parâmetro τ2 Erro de Quantização Tempo de Agrupamento (ms)

0,75 0,001 1,10 193844
0,75 0,01 1,10 174609
0,5 0,01 0,93 6032
0,3 0,01 0,21 5516
0,1 0,01 0,15 7625

Como pode ser observado, no experimento realizado com a técnica STC e nas tabelas acima,
a técnica STC possui o melhor desempenho quando comparada as técnicas SOM e GHSOM,
com relação aos tempos de agrupamento encontrados nos experimentos realizados em cada téc-
nica. Além disso, em técnicas de agrupamento com dados numéricos como SOM e GHSOM,
é necessária uma etapa de pré-processamento nos dados que exige um tempo potencialmente
maior que utilizando-se a técnica STC. Uma grande parte desse tempo é utilizada na trans-
formação dos dados textuais em dados numéricos e isso pode ser considerado uma limitação
prática no que se refere à utilização dessas técnicas em aplicações de agrupamento de dados
dinâmicos. Pelo melhor desempenho obtido nesse estudo e pelas características da técnica,
apresentadas no Capítulo 3, a técnica STC foi escolhida para realizar o agrupamento dos com-
ponentes de software, resultantes de buscas realizadas na ferramenta Cluco.

5.1.2 Avaliação Qualitativa

O objetivo dessa subseção é apresentar alguns resultados obtidos através de uma avaliação qual-
itativa realizada nesse trabalho. A avaliação qualitativa foi realizada na forma de questionário,
o qual foi dividido em três partes: (1) Experiência do Usuário; (2) Análise das Buscas e (3)
Análise da Usabilidade. O questionário utilizado pode ser visualizado no Apêndice A dessa
dissertação.

A parte relativa à experiência do usuário foi composta por questões onde os usuários deve-
riam responder sobre a sua formação e sobre o seu grau de conhecimento em desenvolvimento
de software, reuso de software e sobre os componentes utilizados para a avaliação (no total
de 6.431 componentes da API Java Standard Edition). Na seção do questionários relativa a
análise de buscas, foram propostas a execução de 10 consultas utilizando a ferramenta Cluco.
Os requisitos, referentes aos componentes que devem ser retornados por cada consulta, foram
descritos em linguagem natural. Por fim, o questionário questiona os usuários com relação a
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conceitos de usabilidade da solução como, por exemplo, o tempo de resposta e as contribuições
da técnica de agrupamento STC.

Para executar a avaliação qualitativa, foi utilizada a metodologia de surveys para a avaliação
de ferramentas [107][108], instanciada através da utilização de questionários, onde os usuários
participantes devem ser motivados a responder questões sobre as contribuições propostas na
ferramenta. Além disso, os participantes podem contribuir com novas sugestões, e pontos de
vista, para melhorias na solução proposta. De acordo com [107], os surveys são usados para
avaliar se mudanças em algum processo pode contribuir, de forma positiva, para a realização
de alguma tarefa, tendo em vista que ocorre uma coleta de informações práticas obtidas das
pessoas envolvidas em um determinado contexto. Nesse contexto, a metodologia de avaliação
através de surveys torna-se adequada para esse trabalho, tendo em vista que o objetivo principal
do trabalho é avaliar se a utilização de técnicas de agrupamento de dados pode contribuir,
positivamente, para o processo de busca e recuperação de componentes de software.

Considerando esse cenário anterior, houve a necessidade de tornar a ferramenta disponível
para acesso dos usuários. Dessa forma, foi utilizada a infra-estrutura disponível no Centro de
Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que consiste em um servidor de apli-
cações disponível para testes de ferramentas implementadas pelos alunos. A configuração
desse servidor pode ser verificada na Tabela 5.4. Além da configuração exposta na tabela,
fez-se necessário a utilização de um servidor de aplicações Java (Apache Tomcat 5.5) e da
presença de Java Standard Edition, na versão 1.5. Para esses experimentos foram utilizados
6.431 componentes, os quais pertencem a API Java Standard Edition, na versão 1.4. Com
os componentes e a ferramenta implantados no servidor, o ambiente ficou disponível para a
realização da avaliação qualitativa podendo ser acessado através de um browser web como o
Internet Explorer e o Mozilla Firefox.

Tabela 5.4 Configuração utilizada, em experimento, pelo Servidor jaqueira.cin.ufpe.br .

Elementos Configuração

Processador Intel Pentium III Xeon (997.46-MHz)
Memória 1GB

Sistema Operacional FreeBSD 6.1
Espaço em Disco 36 GB

Para essa avaliação, não foi estabelecido um número fixo de participantes. Convites foram
enviados para grupos de pesquisas de duas universidades (UFPE e UPE), para alguns grupos
de usuários Java e para desenvolvedores e engenheiros de software de organizações públicas e
privadas. Participaram dessa avaliação 13 usuários, os quais responderam a avaliação, espon-
taneamente. Os experimentos ficaram disponíveis durante 3 semanas e o número de 13 par-
ticipantes pode ser justificado por ser um risco assumido para os experimentos, onde existe
uma forte dependência externa com a disponíbilidade dos potenciais avaliadores. Ocorreram
também alguns casos, principalmente nos grupos de usuários Java, onde os usuários emitiram
opiniões informais, sem responder ao formulário de avaliação. Nesses casos, essas opiniões
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informais não foram considerados para o experimento.
De acordo com os resultados obtidos na avaliação, todos os usuários possuíam graduação

em algum curso da área de Computação. Ainda nesse contexto, 9 dos participantes concluíram
ou estão participando de programas de Mestrado. Com relação à experiência dos usuários na
área de desenvolvimento de software, pôde ser concluído que os usuários possuíam 2 anos e
4 meses, em média, de tempo de experiência em desenvolvimento de projetos de software, o
que indica um bom nível de conhecimento nessa área. Na questão correspondente ao nível
de conhecimento do usuário sobre reuso de software, foram disponibilizadas três opções aos
usuários, as quais o usuário deveria assinalar seu nível de conhecimento sobre o reuso de soft-
ware: Pouco, Médio e Alto.

As mesmas opções foram utilizadas para a questão referente ao nível de conhecimento dos
usuários sobre os componentes utilizados na avaliação. De acordo com os resultados, todos os
usuários responderam uma das opções, Médio e Alto, para essas duas questões. Dessa forma,
pode ser considerado que os usuários possuem um nível médio de conhecimento sobre o reuso
de software e sobre os componentes da API Java Standard Edition utilizados.

A Figura 5.1 corresponde ao desempenho das consultas executadas durante a avaliação
qualitativa. Os requisitos correspondentes a cada consulta podem ser visualizados no Apêndice
A dessa dissertação.

Figura 5.1 Gráfico relativo ao desempenho das consultas realizadas, pelos usuários, durante a avaliação.

Como pode ser observado na figura, apenas as consultas 1, 2 e 8 foram executadas com
100% de sucesso, ou seja, todos os participantes da avaliação conseguiram encontrar os com-
ponentes requeridos. As outras buscas não obtiveram esse mesmo índice como pode ser ob-
servado na Tabela 5.5. Os percentuais de sucesso de cada consulta podem ser vistos nessa
tabela. De acordo com os resultados colhidos, o percentual médio de sucesso nas buscas foi
de 88,46%, o que indica um bom resultado obtido sobre a avaliação da solução proposta, uma
vez que vários usuários, com diferentes níveis de conhecimento e executando consultas não
determinadas explicitamente, avaliaram a solução de forma positiva.

Houve uma grande preocupação em relação ao modo como seriam formuladas as consultas.
Foi decidido, portanto, não informar aos usuários participantes a consulta exata que eles dev-
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eriam executar. Ao invés disso, foi formulado um conjunto de requisitos para cada consulta,
descrevendo os componentes que deveriam ser retornado em termos de suas funcionalidades ou
domínio. Dessa forma, os usuário poderiam ter livre controle sobre a formulação das consultas,
tornando o experimento mais próximo da realidade dos sistemas de busca. Nesse contexto, não
houve dúvidas sobre a execução das consultas e pôde ser concluído que a solução atende bem
ao seu propósito, que é contribuir no processo de busca e recuperação de componentes através
da identificação automática de similaridade entre resultados de uma busca.

Tabela 5.5 Resumo sobre as consultas realizadas durante a avaliação.

Quantidades
Consultas Com Sucesso Sem Sucesso Percentual de Sucesso

1 13 0 100%
2 13 0 100%
3 9 4 69,23%
4 12 1 92,31%
5 10 3 76,92%
6 11 2 84,61%
7 12 1 92,31%
8 13 0 100%
9 11 2 84,61%

10 11 2 84,61%
Média 88,46%

Com relação à análise de usabilidade proposta pela avaliação, algumas conclusões podem
ser observadas. De acordo com Hearst [109], a interface com o usuário, no que diz respeito
à interação entre homem e computador, deve ser considerada quando se está avaliando um
sistema de informação. Com relação ao entendimento e à utilização da ferramenta, apenas
1 usuário questionou sobre a intenção da ferramenta, durante a avaliação. Os outros usuários
classificaram a ferramenta como de fácil utilização e entendimento. Ainda de acordo com esses
usuários, a interface gráfica pode ser considerada intuitiva. Com relação à avaliação do tempo
decorrente entre uma consulta realizada e a apresentação dos resultados aos usuários, pôde ser
concluído que, para a quantidade de componentes utilizadas presentes no repositório, o tempo
de resposta do sistema foi considerado satisfatório. No entanto, alguns participantes sugeriram
a realização de experimentos utilizando uma quantidade maior de componentes.

Com relação às contribuições que podem ser obtidas pela utilização da técnica de agru-
pamento STC, os usuários foram unânimes em afirmar que o agrupamento dos resultados, e
a forma como os resultados são apresentados, contribuem positivamente para o processo de
busca e recuperação de componentes de software. Ainda de acordo com os resultados obtidos,
as tags que definem os grupos de componentes foram consideradas adequadas e coerentes para
descrever o conteúdo dos grupos. De acordo com essas considerações, a ferramenta implemen-
tada pode ser considerada relevante para as tarefas de busca e recuperação de componentes de
software com relação às contribuições proporcionadas pela técnica de agrupamento STC.
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Com relação a essa avaliação qualitativa realizada, deve ser destacada a sua importância no
que diz respeito às opiniões de usuários com níveis de experiência diversos. Essa importância
pode ser justificada pelo fato de que o processo de avaliação torna-se mais próximo da prática,
pois os usuários participantes podem contribuir com opiniões, críticas e sugestões, que con-
tribuem tanto para obter conclusões sobre a utilização da solução avaliada, como para propor
melhorias para a evolução da ferramenta. De um modo geral, a avaliação destaca a relevância
da solução proposta, atestada pelos dados obtidos pelos usuários participantes da avaliação,
tanto no que se refere à sua eficácia no processo de busca e recuperação, como na análise
realizada sobre a sua usabilidade.

5.1.3 Desempenho do Sistema de Recuperação de Informação

O desempenho dos sistema de recuperação de informação é um dos aspectos que precisam ser
avaliados [86]. Um ponto que deve ser observado e analisado é o tempo de resposta do sistema
para uma busca. Esse tempo de resposta pode ser definido, basicamente, como o tempo decor-
rido entre o momento em que uma consulta é submetida ao sistema e o momento em que as
respostas para essa consulta são exibidas aos usuários. Para sistemas que executam no ambi-
ente de redes, como a ferramenta Cluco, existe um outro fator envolvido no tempo de resposta,
que é o atraso proporcionado pelas transmissões de informações em redes de computadores,
que podem ser visto em mais detalhes em [110]. Como esses atrasos não fazem parte do foco
desse trabalho, eles não serão considerados. Serão analisados apenas o tempo necessário para
execução da busca e o tempo necessário para a formação dos grupos. Dessa forma, o tempo
total de resposta do sistema será composto pela soma obtida entre o tempo de busca e o tempo
de agrupamento.

Como nenhuma das ferramentas analisadas por esse trabalho (ver seção 6.0.2) utiliza téc-
nicas de agrupamento dos resultados, o desempenho da ferramenta Cluco, que implementa a
solução proposta por esse trabalho, não pode ser comparado com o desempenho dessas ferra-
mentas. Além disso, mesmo que essas ferramentas utilizassem técnicas de agrupamento para
apresentação dos resultados, os experimentos comparativos entre a ferramenta Cluco e as out-
ras, poderiam se tornar não controlados, tendo em vista que as outras ferramentas estariam
executando em ambientes diferentes e com diferentes configurações, apesar de disponíveis
publicamente. Assim, o objetivo desse estudo é, além de medir o tempo necessário para o
sistema processar uma consulta e agrupar os resultados da busca em amostras com quantidade
variável de componentes, fornecer dados de benchmarking para futuros experimentos. É im-
portante ressaltar que essa avaliação foi feita apenas com o algoritmo STC, que é o algoritmo
adotado para realizar o agrupamento dos resultados de uma busca por componentes de software
na ferramenta Cluco.

Os componentes foram organizados em amostras de quantidades variáveis, conforme pode
ser observado na Tabela 5.6. Esses valores variam entre 50 e 6000 componentes pertencentes
a API Java Standard Edition. A tabela apresenta o tempo de resposta do sistema, para cada
quantidade de componentes recuperada, onde esse tempo é fracionado entre o tempo de busca
e o tempo de agrupamento. Esse tempo foi obtido através da média aritmética de várias buscas
executadas para uma mesma quantidade de componentes.

O gráfico 5.2 é utilizado para abordar a comparação entre o tempo de busca e o tempo
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Tabela 5.6 Valores, medidos em segundos, que indicam o desempenho da técnica STC para uma quan-
tidade de componente variável.

Tempo (s)
Quantidade de Componentes Busca Agrupamento

50 0,078 0,063
100 0,109 0,156
250 0,141 0,406
500 0,25 1,281

1000 0,656 3,547
2000 1,188 15,469
3000 1,407 33,765
4000 1,719 60,031
5000 2,047 92,828
6000 2,453 148,547

de agrupamento. Da análise realizada sobre o gráfico, pode ser observado que o tempo de
agrupamento dos componentes é consideravelmente superior ao tempo de busca. De acordo
com os resultados obtidos, é necessária a implementação de algum mecanismo de otimização
da tarefa de agrupamento, embora os resultados obtidos pela avaliação qualitativa, descrita na
subseção 5.1.2, indiquem uma boa satisfação do usuário com relação ao tempo de resposta do
sistema.

Figura 5.2 Gráfico que mostra o desempenho do sistema, em segundos, para diferentes quantidades de
componentes.

Observando o gráfico 5.2, a partir de 3000 componentes retornados por uma consulta, o
tempo de agrupamento cresce muito e esse fato pode levar à não utilização da ferramenta.
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Como exemplo, para o agrupamento de 3000 componentes de software, foram necessários
33,765 segundos para a formação dos grupos, somados a 1,407 segundos para a realização
da busca. Na tentativa de suprir essa limitação de desempenho, a versão atual da ferramenta
utiliza um esquema de cache, com a utilização do framework ehCache [111], que é capaz de
armazenar um total de 1000 buscas na memória, removendo as buscas menos utilizadas quando
esse limite é esgotado.

5.1.4 Qualidade do Processo de Busca e Recuperação de Componentes de Software

Além do desempenho e das funcionalidades de um sistema de recuperação de informação,
deve ser analisada a qualidade do processo de busca e recuperação dos dados. Dessa forma,
essa subseção visa descrever como foram realizados os experimentos para essa avaliação de
qualidade. Essa subseção será dividida em duas partes. A primeira parte, 5.1.4.1, analisa a
avaliação da qualidade das buscas, utilizando métricas usuais de recuperação de informação. A
segunda parte, 5.1.4.2, apresenta a avaliação realizada na solução proposta, no que se refere à
qualidade do processo de agrupamento.

Em sistemas que envolvem recuperação de dados, algumas medidas como o tempo de re-
sposta do sistema e o consumo de espaço de memória são características que costumam re-
querer mais interesse, além da avaliação das funcionalidades do sistema. Porém, outras métri-
cas são de fundamental importância para avaliar a eficácia dos sistemas de recuperação de
informação: as métricas recall, precision e f-measure [86][112][113]. O objetivo do recall é
medir a fração dos documentos relevantes que foi recuperado a partir de uma busca, conforme
pode ser observado na equação 5.2. O objetivo da precisão (precision) é medir a fração dos doc-
umentos recuperados que são relevantes (Equação 5.3). A métrica f-measure (Fβ ), corresponde
à média harmônica entre recall e precision. Os valores dessa métrica devem estar contidos no
intervalo [0,1]. Quando Fβ assume o valor 0, assume-se que nenhum documento relevante foi
recuperado pelo sistema. De maneira oposta, quando Fβ assume o valor 1, assume-se que to-
dos os documentos recuperados são relevantes. É interessante que o valor dessa medida esteja
próximo ao valor 1.

recall =
resultados relevantes recuperados

resultados relevantes
(5.2)

precision =
resultados relevantes recuperados

resultados recuperados
(5.3)

Fβ =
(1+β 2)recall ·precision

β 2 ·precision+ recall
(5.4)

O papel dessas métricas é avaliar a qualidade dos sistemas de recuperação de informação
em dois sentidos. O recall mede a qualidade do sistema no que se refere à relevância dos resul-
tados obtidos a partir de uma consulta, ou seja, o percentual de resultados relevantes entre todos
os resultados possíveis do sistema. A métrica precision mede a qualidade do sistema no que se
refere à eficácia das respostas, ou seja, a partir do conjunto de respostas para uma determinada
consulta, a precision indica o percentual dessas respostas que são, de fato, relevantes para os
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usuários. Nesse contexto, a metodologia de avaliação de desempenho de sistemas de recuper-
ação de informação é utilizada para avaliar a solução proposta por esse trabalho, fornecendo
uma avaliação quantitativa sobre a qualidade do sistema, em termos do processo de recuperação
de informação.

De acordo com Crabtree [114], a existência de um método de avaliação padrão para com-
parar resultados obtidos por técnicas de agrupamentos distintas é difícil por conta das diferenças
existentes entre as várias técnicas. Essas diferenças podem se caracterizar na granularidade dos
grupos, no processo de formação dos grupos (se os grupos são disjuntos ou possuem overlap),
com um mesmo resultado aparecendo em mais de um grupo, ou na presença ou ausência de
hierarquias nos grupos. No entanto, para esse trabalho, utilizamos as métricas recall e precision
para a avaliação de qualidade de grupos [114].

Alguns conceitos são importantes para um melhor entendimento dessas métricas. Um
desses conceitos é o de grupo ideal, representado por (I). Um grupo ideal (I) é composto por
elementos que casam, perfeitamente, com os tópicos que rotulam um grupo. Outro conceito é o
de grupo atual que está sendo avaliado (G), o qual é composto por um conjunto de elementos e
por rótulos que descrevem o conteúdo dos grupos. A relevância de um elemento pertencente a
um grupo G em relação a um tópico T corresponde ao fato de esse elemento pertencer (ou não)
a um grupo ideal I, onde estão presentes todos os possíveis elementos relacionados ao tópico
T. Nesse contexto, os grupos podem estar três situações: (1) todos os elementos do grupo pos-
suem relação com os tópicos que descrevem o conteúdo do grupo; (2) alguns elementos do
grupo possuem relação com os tópicos que o rotulam; e (3) nenhum elemento possui relação
com os tópicos que o rotulam.

Baseado nos conceitos apresentados acima, medidas de precision, recall e f-measure podem
ser definidas para a avaliação do processo de agrupamento, principalmente, no que diz respeito
à avaliação da qualidade dos grupos gerados. A métrica precision para um determinado grupo
g em relação a um grupo ideal i, P(g,i), corresponde a fração de elementos em um grupo, que
são relevantes em relação aos tópicos que descrevem o grupo, conforme pode ser observado na
Equação 5.5.

De forma semelhante, o recall pode ser definido como a fração dos elementos relevantes
a um grupo, em relação à quantidade de elementos recuperados em uma consulta, conforme
observado na equação 5.6.

A métrica f-measure segue o mesmo conceito apresentado anteriormente, sendo definida
como a média harmônica entre recall e precision. De acordo os conceitos apresentados, quanto
mais próximo de 1 forem os valores dessas métricas, melhor será o sistema no que se refere à
taxa de recuperação do sistema e à precisão dos grupos formados.

P(g,i) =
elementos relevantes do grupo g
numero de elementos do grupo

(5.5)

R(g,i) =
elementos relevantes do grupo g
elementos relevantes do grupo i

(5.6)
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5.1.4.1 Avaliação de Qualidade das Buscas

O objetivo dessa seção é apresentar os resultados obtidos através da avaliação da qualidade das
buscas realizadas na ferramenta Cluco. Esses resultados são expressados através de métricas
usuais para a avaliação de desempenho em sistemas de recuperação de informação como, por
exemplo, as métricas recall, precision e f-measure.As buscas foram realizadas utilizando-se
uma base contendo 100 componentes JavaSE, os quais foram investigados em detalhes para
um maior controle e qualidade sobre os experimentos. O Apache Lucene, o engenho de busca
utilizado nesse trabalho, não fornece funcionalidades implementadas para calcular essas métri-
cas. Dessa forma, um grande esforço manual é necessário para selecionar, no repositório, os
componentes relevantes para cada busca. Além disso, foi necessário implementar um módulo
interno à ferramenta, com o objetivo de tornar disponível essas métricas. Dessa forma, esses ex-
perimentos são semi-automatizados, pois a definição de quais componentes são relevantes para
uma determinada busca é uma tarefa que exige um elevado esforço, além de ser um critério
subjetivo.

A Tabela 5.7 mostra os resultados obtidos pela avaliação de qualidade das buscas.

Tabela 5.7 Valores das medidas de avaliação recall, precision e f-measure para as consultas realizadas
utilizando a técnica STC.

Medidas
Consultas Recall Precision F-Measure

collections 0,9 0,9 0,9
ssl 0,8 1 0,857

odbc 0,6 1 0,692
awt 0,3 0.5 0,346

swing 0,7 0.5 0,618
sax 1 0,9 0,968

socket 0,9 0,818 0,871
logging 0,7 1 0,77

tree 1 0,714 0,789
print 1 0,833 0,937

Média 0,79 0,816 0,775

Foram realizadas 10 buscas, onde os termos da consulta estão em conformidade com os
requisitos das buscas, definidos no questionário apresentado no Apêndice A dessa dissertação.
Ainda com relação à consulta, como pode ser observado na tabela, um único termo é utilizado.
Propositalmente, esse termo é bastante geral, visando avaliar a qualidade do sistema para situ-
ações onde as consultas não possuem um alto nível de especificidade.

A consulta utilizada é apresentada na primeira coluna da tabela. Em seguida, nas colunas
subseqüentes, são apresentados os valores para as métricas recall, precision e f-measure. O
valor ideal para essas métricas deve ser igual a 1. Como pode ser concluído dos resultados da
tabela, o processo de busca possui uma qualidade satisfatória, tendo em vista que os valores
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médios para as métricas recall, precision e f-measure assumem valores próximos a 1, embora
valores individuais para as buscas por elementos de interface gráfica awt e swing não tenham
apresentado bons resultados, principalmente com relação a métrica precision.

Em termos usuais, a boa qualidade obtida pelo sistema indica que muitos componentes rel-
evantes a uma busca estão sendo recuperados, entre todos os possíveis componentes relevantes
presentes no repositório. Além disso, os componentes recuperados são, realmente, relevantes
para os requisitos da busca realizada, satisfazendo o usuário.

5.1.4.2 Avaliação de Qualidade do Processo de Agrupamento

As consultas utilizadas nesses experimentos foram as mesmas consultas utilizadas para a avali-
ação de qualidade das buscas, apresentada na subseção 5.1.4.1. Como a quantidade de grupos
pode crescer bastante a depender da consulta, exigindo um grande esforço manual para avaliar
todos os grupos de uma consulta, apenas os 5 grupos mais relevantes serão avaliados. Quando
não existirem grupos de componentes retornados para uma dada consulta, os valores das métri-
cas serão representados através do símbolo ∗.

O objetivo dessa avaliação é medir o nível de coerência entre as tags que rotulam os grupos
e o seu conteúdo. Quanto mais próximo de 1 for o valor da métrica precision, maior o nível de
coerência entre as tags de um grupo e o seu conteúdo. Nesse cenário, esse fato torna-se uma
evidência quantitativa sobre a qualidade do processo de agrupamento.

Com relação à métrica recall, quanto mais próximo o valor dessa métrica estiver de 1,
maior a cobertura obtida em um grupo, ou seja, a fração de componentes relevantes, os quais
pertencem a um grupo, é maior. As tabelas 5.8 a 5.12 expressam os resultados obtidos. Essas
tabelas possuem os valores das métricas recall, precision e f-measure para cada consulta.

As tabelas são separadas por grupos. A Tabela 5.8 apresenta os valores, para essas métri-
cas, encontrados no primeiro grupo (o grupo mais relevante) de cada consulta. Na tabela 5.8,
podemos observar que grande parte das consultas obtiveram um valor para a métrica precision
igual a 1, indicando uma boa qualidade e coerência entre o rótulo e o grupo. Porém, pode ser
observado que, para a consulta awt, essa métrica não foi tão satisfatória.

O recall, para a grande maioria dessas consultas, possui um valor satisfatório, encontrando
mais de 50% dos componentes relevantes. As tabelas de 5.9 até 5.12 possuem interpretação
semelhante à interpretação dos resultados na tabela 5.8 e por isso, não serão comentadas. Uma
particularidade da tabela 5.9 a 5.12 é que nenhum grupo foi formado para a consulta ssl, sendo
representada na tabela por uma linha contendo ∗ para os valores de cada métrica. Esse fato
ocorre porque os componentes referentes à consulta ssl compartilham poucos dados em comum,
possuindo uma fraca similaridade. No exemplo, os dados compartilhados pelos componentes
ssl foram suficientes para gerar apenas um grupo.

As análises realizadas sobre esses resultados apontam para um nível satisfatório de quali-
dade no processo de agrupamento. Essa qualidade é expressa através da alta coerência entre
as tags que definem os grupos e seu conteúdo (precision), e da cobertura obtida pela técnica
(recall), indicado que uma porção considerável dos componentes relevantes a um grupo foram
agrupados no grupo correto. Essa análise atesta a boa qualidade do processo de agrupamento
de forma quantitativa, embora essa análise tenha sido realizada em uma amostra dos grupos
para cada consulta, complementando a análise qualitativa realizada por usuários diversos e ap-
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Tabela 5.8 Medidas de avaliação para o primeiro grupo encontrado de cada consulta.

Grupo 1
Consultas Recall Precision F-Measure

collections 0,8 1 0,857
ssl 0,8 1 0,857

odbc 0,667 1 0,75
awt 0,375 0,5 0,473

swing 0,5 1 0,6
sax 0,9 0,9 0,9

socket 0,8 1 0,857
logging 0,6 1 0,692

tree 0,588 1 0,682
print 0,875 1 0,913

resentada em 5.1.2, no que se refere à qualidade da técnica de agrupamento.

5.2 Discussões

Depois da realização de vários experimentos relacionadas a diferentes características da solução
proposta, conforme foi apresentado nesse capítulo, algumas conclusões podem ser formuladas
no que se refere às contribuições que a utilização da técnica de agrupamento STC, pode pro-
porcionar ao processo de busca e recuperação de componentes de software. O papel dessa
dissertação não deve ser entendido como um relato de que a utilização de técnicas de agru-
pamentos de resultados, em processos de busca e recuperação de componentes de software,
representa uma solução para esse problema.

Uma premissa utilizada nessa dissertação, desde o seu início, foi que esse trabalho seria
direcionado no sentido de apresentar alguma contribuição para o problema de busca e recuper-
ação de componentes. Nesse contexto, o trabalho apresentado nessa dissertação representa uma
contribuição na área investigada, principalmente porque ele abre uma discussão crítica sobre a
utilização de uma técnica de agrupamento, STC, para a busca e recuperação de componentes de
software. Essa seção possui o objetivo de apresentar algumas discussões referentes ao processo
de implementação desse trabalho e das avaliações realizadas.

Os resultados obtidos através da avaliação qualitativa realizada podem ser considerados um
ponto de partida para a discussão. Primeiramente, essa avaliação é de fundamental importância
porque são resultados que foram obtidos através de usuários diversos, grande parte deles com
um bom nível de experiência em desenvolvimento de software, onde esses usuários utilizaram
suas experiências práticas para avaliar as contribuições da solução proposta por esse trabalho.
Esse fato, apesar do risco existente no que se refere a veracidade e à imparcialidade das infor-
mações, pode proporcionar importantes contribuições sobre a solução e a sua evolução. Esses
riscos não podem ser desprezados, porém, outras avaliações devem ser utilizadas em conjunto
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Tabela 5.9 Medidas de avaliação para o segundo grupo encontrado de cada consulta.

Grupo 2
Consultas Recall Precision F-Measure

collections 0,55 1 0,652
ssl ∗ ∗ ∗

odbc 0,667 1 0,75
awt 0 0 0

swing 0,412 1 0,512
sax 1 1 1

socket 0,444 1 0,545
logging 0,667 1 0,375

tree 0,5 1 0,6
print 0,2 1 0,272

com a avaliação qualitativa, para reiterar ou se opor aos resultados obtidos. Dessa forma, o
risco inerente à qualidade desses resultados pode ser reduzido.

De acordo com os resultados encontrados por essa avaliação, de um modo geral, as con-
tribuições propostas por esse trabalho podem ser consideradas satisfatórias para o processo de
busca e recuperação de componentes de software. Esse fato pode ser justificado pelas opiniões
positivas dos usuários participantes sobre a intenção da solução, sobre a abordagem de apre-
sentação dos resultados e sobre a usabilidade, conforme discutido em 5.1.2. Na opinião desses
usuários, conceitos relativos à técnica de agrupamento STC como, por exemplo, a presença de
um sumário navegável dos grupos com tags rotulando esses grupos, são de grande importância
para facilitar a recuperação dos componentes e, ainda, ajudam aos usuários a terem um maior
conhecimento sobre os componentes do repositório, através do agrupamento de componentes
similares, conforme o exemplo apresentado no Capítulo 4 onde é realizada uma consulta por
componentes XML.

A usabilidade da ferramenta Cluco também foi um ponto destacado pelos usuários. De
acordo com os resultados, a ferramenta foi considerada bastante intuitiva, proporcionando uma
rápida familiaridade entre os usuários e o sistema. Porém, alguns usuários ressaltaram que
deve ser realizada uma melhoria na interface gráfica da ferramenta, embora esse não seja o
foco desse trabalho.

Além disso, apesar de não ter sido relatado pelos usuários, foi identificado que o processo
de atribuição de rótulos da técnica STC pode ser encarado como um ponto que dificulta a
usabilidade do sistema, quando uma grande quantidade de componentes é retornado por uma
consulta (geralmente em buscas usando termos muito gerais) e ocorre a união (merge) de vários
grupos semelhantes formando um grupo único, conforme pode ser visto na região de contorno
na cor vermelha da Figura 5.3. Quando essa situação ocorre, o grupo único pode conter uma
grande quantidade de tags que o rotulam, que pode ser não usual para os usuários. Assim, deve
ser investigado, como um dos trabalhos futuros, uma melhoria no processo de atribuição de
tags aos grupos, refletindo em uma melhoria de usabilidade do sistema. Essa limitação pode
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Tabela 5.10 Medidas de avaliação para o terceiro grupo de cada consulta.

Grupo 3
Consultas Recall Precision F-Measure

collections 0,5 1 0,6
ssl ∗ ∗ ∗

odbc 1 1 1
awt 0,143 0,5 0,187

swing 0,333 0,333 0,333
sax 1 1 1

socket 1 1 1
logging 0,111 0,5 0,15

tree 0,333 1 0,428
print 1 1 1

ser minimizada formulando-se consultas com termos mais específicos.
O tempo de resposta do sistema também foi considerado satisfatório pelos usuários. Esse

fato pode ser justificado pelo fato de que a maioria das buscas executadas pelos usuários de-
vem ter retornados menos de 2000 resultados, onde o tempo de resposta do sistema pode ser
considerado satisfatório, conforme pôde ser visto na subseção 5.1.3. No entanto, pode ser ob-
servado que a partir de uma determinada quantidade de componentes recuperados, o tempo de
resposta do sistema vai aumentando em grandes quantidades, conforme observado e discutido
na subseção 5.1.3, apresentando o risco de insatisfação na utilização da ferramenta por conta
dos usuários. De acordo com o gráfico apresentado na subseção 5.1.3, o tempo de agrupa-
mento é o maior responsável pelos incrementos no tempo de resposta. Assim, esforços para
a otimizações no tempo de agrupamento dos resultados de uma busca devem ser considerados
em versões futuras da ferramenta, gerando também contribuições para a evolução da técnica de
agrupamento STC.

A avaliação do sistema através das métricas usuais em tarefas de Recuperação de Infor-
mação como recall, precision e f-measure, evidencia as contribuições propostas pelo sistema.
De acordo com os resultados obtidos na subseção 5.1.4.1, o valor obtido para o recall do sis-
tema foi de 0,79, enquanto o valor médio da métrica precision é igual a 0,816, indicando o bom
desempenho do sistema em relação à qualidade das buscas, sem considerar o agrupamento dos
resultados nesse momento.

A média harmônica f-measure obteve um valor médio igual a 0,775. De acordo com a
teoria relativa a essas métricas, apresentada na subseção ?? desse capítulo, quanto mais próx-
imos esses valores estiverem de 1, melhor a qualidade do sistema. Esses resultados indicam
que o sistema possui uma boa taxa de recuperação de componentes (recall), indicando que
muitos componentes relevantes são retornados, a partir de uma consulta. Do mesmo modo, a
precisão do sistema (precision) pode ser considerada satisfatória, indicando que grande parte
dos componentes recuperados são, de fato, relevantes para os requisitos dos usuários. Dessa
maneira, evidências quantitativas indicam que o processo de busca utilizado pela ferramenta
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Tabela 5.11 Medidas de avaliação para o quarto grupo de cada consulta.

Grupo 4
Consultas Recall Precision F-Measure

collections 0,25 1 0,33
ssl ∗ ∗ ∗

odbc 0,66 1 0,75
awt ∗ ∗ ∗

swing 0,286 0,5 0,333
sax 1 1 1

socket 1 1 1
logging ∗ ∗ ∗

tree 1 1 1
print 1 1 1

Figura 5.3 Limitação proveniente da grande quantidade de rótulos que definem um grupo, para uma
grande quantidade de componentes (Termos da consulta: java reflection).

Cluco possui um desempenho adequado.
Com relação à qualidade dos grupos gerados, os resultados apresentados na subseção 5.1.4.2,

apontam para a boa qualidade do método de agrupamento. Essa afirmação pode ser justificada
pelo fato de que os valores da métrica precision, para a grande maioria dos grupos avaliados, po-
dem assumir o valor 1, indicando que todos os componentes do grupo são relevantes em relação
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Tabela 5.12 Medidas de avaliação para o quinto grupo de cada consulta.

Grupo 5
Consultas Recall Precision F-Measure

collections 0,4 0,667 0,461
ssl ∗ ∗ ∗

odbc 1 1 1
awt ∗ ∗ ∗

swing 0,125 0,5 0,166
sax 1 1 1

socket 0,4 1 0,5
logging ∗ ∗ ∗

tree 0 0 0
print ∗ ∗ ∗

as tags que o rotulam, ou um valor muito próximo de 1, indicando que quase todos os compo-
nentes são relevantes em relação às tags que descrevem o conteúdo dos grupos. Baseado nesses
resultados quantitativos e nas respostas para as consultas realizadas pelos usuários, durante a
etapa de avaliação qualitativa, pode ser concluído que a qualidade da técnica de agrupamento
STC, aplicada à tarefa de agrupamento de componentes de Software, é considerada satisfatória
para os objetivos desse trabalho.

A utilização de outras métricas de avaliação de processos de agrupamento de dados deve
ser motivada em trabalhos futuros sobre a ferramenta Cluco, apesar das dificuldades citadas por
Crabtree [114] para adotar métricas padrão para algoritmos de agrupamento de dados e tendo
em vista que não há relato na literatura sobre a existência de uma métrica específica para a
avaliação de grupos gerados pela técnica de agrupamento por árvore de sufixos (STC).

De um modo geral, os resultados obtidos nas várias avaliações realizadas sobre a solução
proposta, através de dados qualitativos e quantitativos, indicam que esse trabalho apresenta con-
tribuições positivas para o processo de busca e recuperação de componentes de software. Ape-
sar disso, algumas melhorias precisam ser investigadas, visando proporcionar resultados ainda
melhores e alguns aprimoramentos da solução. Essas melhorias serão discutidas no próximo
capítulo, onde serão descritas as limitações da solução e os trabalhos futuros.

5.3 Considerações Finais

Esse capítulo apresentou o processo utilizado para a avaliação da solução proposta por esse
trabalho. A avaliação foi realizada na intenção de analisar as contribuições que a utilização
da técnica de agrupamento STC pode proporcionar ao processo de busca e recuperação de
componentes de software. Para esse trabalho, foi realizada uma avaliação qualitativa, através
de um questionário, onde os usuários deveriam responder questões relativas a usabilidade da
solução e sobre a eficácia de algumas buscas que eles deveriam realizar. Além disso, foram
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realizadas avaliações de desempenho na ferramenta Cluco e avaliações quantitativas a respeito
da qualidade dos processos de busca e agrupamento dos resultados da busca. A metodologia
utilizada nas avaliações foi discutida, descrevendo os conceitos e as estratégias utilizadas para
a realização de cada experimento. Foram apresentados os conceitos referenciados na avali-
ação qualitativa como os surveys, justificando porque ele é adequado para essa avaliação. Em
seguida, foram apresentados os conceitos inerentes as métricas para avaliação de desempenho
de sistemas de Recuperação de Informação como as métricas recall, precision e f-measure. Na
seqüência foi apresentada a metodologia utilizada para medição de qualidade do processo de
agrupamento dos dados, através das métricas recall e precision, definidas para avaliação de
agrupamentos.

Foram descritos, também, os ambientes necessários para a execução de cada uma dessas
avaliações. Esses ambientes foram descritos através da configuração das máquinas utilizadas
nos experimentos, através dos softwares utilizados e sobre as instanciações do repositório. Na
seqüência, foram apresentadas as análises realizadas usando a solução proposta.

Um estudo comparativo sobre as técnicas de agrupamento SOM, GHSOM e STC, medindo
os seus desempenhos individuais, foi realizado e documentado, indicando que a técnica STC
possui um melhor desempenho em relação as outras técnicas, com relação ao tempo de agru-
pamento. Em seguida, foram discutidos os resultados obtidos através da avaliação qualitativa
realizada, que teve por objetivo colher avaliações de usuários diversos no que se refere a eficácia
das buscas e sobre a usabilidade da solução.

Depois foram apresentados alguns resultados correspondentes à avaliação de desempenho
da solução, através da medição do tempo de resposta do sistema para quantidade variáveis de
componentes, indicando que a partir de uma grande quantidade de componentes, o sistema
começa a apresentar grandes incrementos no tempo de resposta. Em seguida foram discutidos
os resultados da avaliação quantitativa referente à qualidade das buscas, utilizando métricas de
recuperação de informação como, por exemplo, recall, precision e f-measure. Esses resultados
indicaram um bom desempenho para a tarefa de busca de componentes de software. Foram
apresentados também, os resultados obtidos através da avaliação da qualidade dos grupos. De
acordo com os resultados, o processo de agrupamento dos componentes foi considerado de
boa qualidade. Por fim, foi apresentada uma discussão geral sobre os resultados obtidos pelos
experimentos, levantando conclusões, consideração e críticas sobre as avaliações realizadas.



CAPÍTULO 6

Trabalhos Relacionados

Neste capítulo serão apresentados os principais trabalhos relacionados à aplicação de técnicas
de aprendizagem de máquina, mais especificamente as aplicações que envolvem técnicas de
agrupamento de dados para reuso de software. Dentre as técnicas de agrupamento citadas
será dada maior ênfase às técnicas que foram investigadas nessa dissertação: os mapas auto-
organizáveis, os mapas auto-organizáveis que crescem hierarquicamente e agrupamento por
árvores de sufixo. Também serão discutidas as principais características das ferramentas e
ambientes existentes para a busca e recuperação de componentes de software. Ferramentas
como o Google Code Search, CodeFinder, Maracatu, Koders, Codase, Krugle, serão discutidas
em termos de suas funcionalidades.

6.0.1 Trabalhos Desenvolvidos

O uso de técnicas de aprendizagem de máquina em problemas de engenharia de software pode
ser verificado em muitas aplicações. Em [15] são listadas algumas pré-condições para a uti-
lização de métodos de aprendizagem de máquina. A primeira condição é um completo en-
tendimento do problema a ser resolvido, identificando todos os conceitos e as limitações. A
segunda condição é, depois de um completo entendimento do domínio do problema a ser re-
solvido, a escolha do método de aprendizagem de máquina que será utilizado. Esta escolha
deve ser baseada nas características dos métodos, isto é, no tipo de tarefa que o método é capaz
de executar e como essas tarefas são executadas. Zhang cita o uso de técnicas de aprendiza-
gem de máquina em muitos campos da Engenharia de software como, por exemplo, a predição
de esforço em projetos de software, o reuso de software e estimativas de tempo de projetos
[17][27][18]. Nesse trabalho, apenas serão consideradas as aplicações que envolvem reuso de
software. Além disso, apenas os trabalhos que apresentam o uso de técnicas de agrupamento
de componentes de software serão discutidos. Esses trabalhos serão apresentados em ordem
cronológica, conforme a ordem apresentada na Figura 6.1.

Um dos primeiros trabalhos, no qual foram utilizadas técnicas de aprendizagem de máquina
para reuso de software, foi realizado por Merkl [25]. Nesse trabalho inicial, Mapas auto-
organizáveis foram utilizados para agrupar rotinas de comandos do Microsoft DOS e um sub-
conjunto da biblioteca NIHCL, a qual é uma biblioteca implementada na linguagem C++ para
programação orientada a objetos em sistemas operacionais Linux. O objetivo de técnicas de
agrupamento é construir grupos, onde os elementos pertencentes a um determinado grupo são
similares entre si. Existem vários métodos de agrupamento como, por exemplo, Hierarchi-
cal Clustering [115], k-means e os Mapas auto-organizáveis (SOM) [116] [70]. A principal
idéia do trabalho de Merkl era implementar uma prova de conceito sobre a utilização de um
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Figura 6.1 Linha do tempo sobre a aplicação de técnicas de Agrupamento para reuso de software.

método de agrupamento de dados, os Mapas auto-organizáveis, para descobrir a estrutura de
componentes de software armazenados em um repositório de software. A conclusão obtida por
esse trabalho relata que os comandos DOS e o subconjunto da biblioteca NIHCL, podem ser
estruturados, de forma satisfatória, em um mapa bi-dimensional com 10 x 10 neurônios. As
desvantagens percebidas nesse trabalho são a pouca quantidade de componentes usados nos ex-
perimentos e a ausência de uma medida (quantitativa ou qualitativa) de qualidade para realizar
a avaliação dos grupos gerados.

Dois outros trabalhos foram realizados por Merkl em 1994. No primeiro trabalho [6], ele
descreve uma abordagem para organização de uma biblioteca de componentes de software
reutilizáveis, utilizando Mapas auto-organizáveis (SOM). Além da organização dos compo-
nentes, o trabalho apresenta uma técnica para localizar os componentes reutilizáveis da bib-
lioteca utilizada. Os componentes agrupados foram os códigos-fonte dos comandos utilizados
no Microsoft DOS. Apesar da semelhança com o trabalho anterior [25], Merkl utiliza uma me-
dida de qualidade para o processo de agrupamento: o produto topográfico, o qual compara a
relação de vizinhança nos dados de entrada com a relação de vizinhança no espaço de saída
[75]. O valor desse medida, obtido no trabalho, indica que o espaço de saída preserva as re-
lações de vizinhança nos dados de entrada e assim, apresenta resultados satisfatórios para o
agrupamento dos componentes. No processo de recuperação dos componentes, são analisadas
a recuperação de componentes tanto utilizando as redes SOM, quanto pela utilização de Clus-
ter Analysis (CA). Para o processo de recuperação de componentes, os mapas SOM apresentam
resultados mais relevantes que CA. A Tabela 6.1, apresenta as consultas utilizadas no pro-
cesso de recuperação dos componentes. Nessa tabela, por exemplo, a Consulta 1 procura por
componentes contendo as propriedades da segunda coluna em suas especificações. Os resul-
tados dessas consultas, para os métodos SOM e CA, são apresentados na Tabela 6.2. Dessa
tabela, pode ser visto que as redes SOM apresentam um melhor desempenho que CA, pois
os resultados destacados em negrito são mais relevantes que os resultados obtidos por CA.
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Essa relevância é baseada na relação de coerência entre os resultados encontrados e as pro-
priedades requeridas para cada consulta. Analisando a consulta 1, por exemplo, o método CA
não apresenta qualquer resultado relevante (em negrito) enquanto as redes SOM apresentam os
componentes del e rmdir. Um outro trabalho, bastante semelhante ao apresentado em [6], foi
realizado por Merkl no mesmo ano de 1994 [117]. Apesar do trabalho seguir a mesma linha,
utilizando os mesmos componentes e técnicas, a sua principal diferença (com relação ao tra-
balho exposto em [6]), é que não há comparação com Cluster Analysis (CA) no processo de
recuperação dos componentes.

Tabela 6.1 Consultas para busca de comandos MS-DOS. Traduzido de [6].

Consultas Propriedades Requeridas
Consulta 1 file, directory, disk, delete, contents
Consulta 2 file, backup
Consulta 3 file, disk, compare

Tabela 6.2 Resultados ordenados das consultas. Traduzido de [6].

Consultas SOM CA
Consulta 1 del, rmdir, un-

delete, cls, unfor-
mat

diskcopy,
diskcomp,
chkdsk, format,
more

Consulta 2 restore, backup,
copy, xcopy, un-
delete

restore, backup,
copy, replace,
xcopy

Consulta 3 comp, fc, del, re-
place, copy

fc, comp, attrib,
ren, find

Um outro modelo de rede neural, as redes ART [67], foi utilizado em problemas de clas-
sificação de componentes de software para reuso de software [3]. Nesse trabalho, foram anal-
isadas as utilizações das redes neurais ART e dos mapas auto-organizáveis (SOM) na tarefa de
realizar a organização de duas biblioteca de componentes de software: comandos do Microsoft
DOS e, dessa vez, todos os componentes da biblioteca NIHCL. Depois de serem realizados
vários experimentos usando esses dois modelos de redes neurais (executados com variações na
arquitetura dessas redes) foi observado que esses dois modelos poderiam desempenhar a tarefa
de organização de Repositórios de componentes de software, de modo satisfatório.

Nesse trabalho, alguns pontos não foram apresentados com clareza. O primeiro deles é que
o autor não apresenta qualquer linha de argumentação que leve o leitor a concordar com a sua
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conclusão. O autor simplesmente apresenta os resultados visuais na forma de mapas de com-
ponentes, conforme pode ser observado na Figura 6.2, e conclui que as duas técnicas utilizadas
são adequadas para a tarefa. O outro ponto é a ausência de qualquer métrica de avaliação de
desempenho para técnicas de agrupamento de dados numéricos como, por exemplo, o erro de
quantização ou a preservação de topologia [75]. Com o uso de alguma dessas métricas, as
conclusões do autor poderiam ser melhor argumentadas ou até mesmo poderia ser evidenciada
a superioridade de uma técnica em relação à outra.

Cat 1: append, attrib, comp, dir, fc, find, path, ren, replace, type, undelete, del

Cat 2: chdir, join, mkdir, rmdir, tree

Cat 3: assign, chkdisk, diskcomp, diskcopy, format, mirror, more, recover, unformat

Cat 4: date, mem, time

Cat 5: cls

Cat 6: edit, edlin

Cat 7: backup, copy, restore, xcopy

Classificação pela Rede ART

more - format - diskcopy - time - - mem

- - chkdisk - diskcomp - - date - -

- mirror - assign - unformat - - - type

recover - - - - undelete - - - -

- - - mkdir - del - find - fc

ren - rmdir - - - - - - comp

- - - - - copy - append path -

attrib - cls - restore - xcopy replace - tree

- - - - - - - - - -

edit - edlin - backup - dir chdir - join

Classificação pela Rede SOM

Figura 6.2 Mapas de componentes Microsoft DOS gerados pelas redes neurais ART e SOM. Traduzido
de [3].

Em 1998, o trabalho de Merkl [26], que foi iniciado em 1993, foi estendido com o objetivo
de agrupar os componentes da biblioteca NIHCL. Nesse novo trabalho, Merkl usou o método
k-means, os mapas auto-organizáveis (SOM) e a técnica growing maps para o agrupamento de
componentes de software. No trabalho, as especificações informais dos componentes foram
usadas para gerar os vetores de características para cada classe C++, onde as características
do vetor foram geradas da seguinte forma: (1) todas as especificações foram agrupadas para a
criação de um dicionário único e as stopwords foram removidas; (2) cada vetor de caracterís-
ticas tem o mesmo tamanho, que é igual ao número de palavras presentes no dicionário. Cada
posição desse vetor contém um número binário, onde 1 representa a presença de uma palavra
na especificação da classe e 0 representa a ausência da palavra na especificação, como pode
ser visto na Tabela 6.0.1. As conclusões obtidas por esse trabalho tem mostrado que os self-
organizing maps são mais adequados para organizar componentes de software que a técnica
k-means. Uma outra consideração é que o uso da técnica growing maps é mais adequada para a
avaliação visual dos grupos gerados, em comparação com a utilização das redes SOM. Apesar
da superioridade das redes SOM em relação à técnica k-means, a necessidade de uma arquite-
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Tabela 6.3 Indexação Binária de componentes de software
Palavra− chave1 Palavra− chave2 ... Palavra− chaven

Componente1 1 0 0
Componente2 1 1 0
...
Componenten 0 0 0

tura pré-definida para esse modelo de rede neural representa uma forte limitação, pois uma má
escolha dos parâmetros iniciais pode gerar um mapa onde os grupos são de baixa qualidade. O
ponto negativo desse trabalho é a ausência de medidas quantitativas para a avaliação dos méto-
dos de Agrupamento utilizados como, por exemplo, o erro de quantização ou a preservação
de topologia [75]. A forma de avaliação adotada por Merkl foi baseada em uma abordagem
puramente visual dos grupos, nas mesmas direções de [118].

Uma outra aplicação de recuperação de componentes de software utilizando redes neurais
foi desenvolvido em 2005 [119]. O trabalho relata o desenvolvimento de um sistema de re-
cuperação de componentes de software, onde um servidor contendo componentes de software
é agrupado por técnicas de redes neurais. A autora escolheu utilizar um esquema de classifi-
cação, no qual um componente era classificado baseado nas características do próprio código
do componente e as informações contidas na sua documentação (javadocs).

Com relação ao agrupamento e recuperação dos componentes, inicialmente, realizou-se
um processo de indexação dos dados. Durante a indexação, algumas etapas como a identifi-
cação dos termos que poderão representar os componentes (meta-informação), o processo de
stemming e a retirada de stopwords foram realizadas. No trabalho, foram analisados também
os seguintes modelos de recuperação de informação: (1)booleano, que utiliza termos e oper-
adores para a realização da busca; (2) o modelo booleano estendido, que é baseado no modelo
booleano, mas permite que pesos sejam atribuídos aos termos; e (3) o modelo vetorial, que uti-
liza o cálculo da correlação dos cossenos e a freqüência dos termos em um documento, como
valores para cada posição dos vetores de termos. O agrupamento foi realizado utilizando-se
as redes neurais ART2 [67]. O Servidor de componentes foi desenvolvido parcialmente, uti-
lizando meta-dados estruturais e de conteúdo dos componentes. Os meta-dados estruturais
foram retirados do código-fonte do componente utilizando-se a API Java Reflection para ex-
tração de atributos, nomes dos métodos, parâmetros, dentre outras. Os meta-dados de conteúdo
foram retirados da documentação dos componentes. Dessa forma, uma pré-condição para um
componente se tornar reutilizável, é a presença de documentação associada. Os componentes
utilizados pertencem a um sub-conjunto das classes da API Java Standard Edition.

No módulo de recuperação de componentes, foram usados os modelos de recuperação
booleano e o vetorial. As buscas ocorrem sob duas abordagens: (1) recuperando componentes
que são mais similares aos requisitos de uma busca e (2) recuperando componentes que pos-
suem similaridade com os termos da busca até um determinado limiar. As duas abordagens são
bastante similares, mas a primeira devolve o conjunto completo com os resultados enquanto a
segunda retorna um subconjunto dos resultados. Nos experimentos, foram analisadas as métri-
cas recall e precision da recuperação do componente e o tempo de busca. Observou-se que,
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no geral, os resultados obtidos pelas buscas em repositórios, onde os dados já estão agrupados,
foram mais satisfatórios do que em buscas convencionais (sem o agrupamento prévio dos com-
ponentes). A avaliação do processo de agrupamento dos componentes de software foi baseada
no conhecimento da autora sobre as funcionalidades dos componentes, onde era verificada,
visualmente, a coerência do conteúdo de um determinado grupo com base no conhecimento
prévio da autora sobre os componentes. Além disso, o trabalho apresenta quaisquer justificati-
vas sobre a escolha das informações extraídas para a classificação dos componentes.

A abordagem de mapas auto-organizáveis que crescem hierarquicamente (GHSOM), que
é uma variação dos mapas auto-organizáveis com uma arquitetura definida pelo algoritmo de
treinamento, foi utilizada pela primeira vez em 2005 [89], em tarefas de agrupamento de com-
ponentes. Esse trabalho tinha como principal objetivo a análise de desempenho de dois modelos
de rede neural, os mapas SOM e os mapas GHSOM, na tarefa de organização de componentes
de software. O conjunto de componentes de software utilizado nesse trabalho consiste em
273 arquivos de código-fonte C/C++ obtidos de 3 livros-texto bastante conhecidos. Depois
de realizadas as tarefas de pré-processamento, como a retirada de stopwords, a aplicação de
stemming e a construção do vetor de características dos componentes, os experimentos foram
realizados usando redes SOM e GHSOM. Na análise dos experimentos, que ocorreu de forma
visual através da análise dos mapas gerados [118], foi observado que os dois modelos de re-
des neurais desempenham a tarefa de agrupamento de forma satisfatória. Porém, também foi
observado que para grandes quantidades de componentes, os mapas GHSOM possuem um mel-
hor desempenho quando comparados aos mapas SOM, devido à sua arquitetura que é definida
durante o processo de treinamento. Novamente, a ausência de uma medida quantitativa para
avaliar à qualidade do agrupamento gerado consiste em um ponto fraco do trabalho.

Um outro trabalho envolvendo a utilização de GHSOM para o processo de organização de
Repositórios de software foi desenvolvido como parte integrante dessa dissertação em 2007
[27]. O objetivo desse trabalho era comparar o desempenho de dois modelos de redes neurais,
SOM e GHSOM, na tarefa de organização de Repositórios de software. Os códigos-fontes de
66 classes da API MIDP 2.0, uma API Java para dispositivos móveis, foram considerados como
componentes reutilizáveis. O processo de indexação dos componentes, conforme o esquema da
Tabela 6.0.1, foi obtido através da extração de termos contidos nas especificações textuais das
classes. Além disso, foram utilizados procedimentos de pré-processamento para mineração de
texto como, por exemplo, a remoção de stopwords. Ao final desse processo, os vetores de cada
componente eram compostos por 1444 posições, onde cada posição poderia assumir o valor 0
ou 1 dependendo da presença ou ausência do termo associado àquela posição na especificação
do componente.

Os resultados dos experimentos mostram que os mapas GHSOM possuem um melhor de-
sempenho com relação aos mapas SOM, na tarefa de organização dos repositórios de compo-
nentes de software. Essa conclusão é baseada numa medida de qualidade para processos de
agrupamento de dados numéricos, o erro de quantização [75]. O gráfico da Figura 6.3 apre-
senta os valores do erro de quantização, para os dois modelos de redes neurais, em função do
número de unidades da rede. Do gráfico da Figura pode ser observado que o erro de quanti-
zação para as redes SOM é sempre maior que as redes GHSOM, para as mesmas quantidades
de neurônios nas suas arquiteturas. A realização de uma análise quantitativa, juntamente com
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a análise visual dos mapas gerados, permite concluir a superioridade das redes GHSOM em
relação às redes SOM para a tarefa de organização de componentes de software da API MIDP
2.0.

Figura 6.3 O erro de quantização (QE) como uma função do número de unidades para SOM e GHSOM.

Com relação às aplicações que envolvem a técnica de agrupamento por Árvore de Sufixos
(Suffix Tree Clustering), não há referências na literatura para a utilização dessa técnica no prob-
lema de reutilização de componentes de software. Grande parte das aplicações envolvendo STC
estão relacionadas ao problema de agrupamento de documentos [2][78]. Nesse contexto, a uti-
lização dessa técnica ao problema de reuso de software, além de representar uma originalidade,
representa um grande desafio.

6.0.2 Ferramentas Existentes

Nos últimos anos, muitas ferramentas têm surgido para auxiliar o processo de recuperação de
informação de um modo geral. O engenho de busca Google [120] é um bom exemplo a ser
considerado, pois é utilizado por milhares de pessoas, diariamente. Algumas ferramentas com
a tarefa específica de buscar e recuperar componentes de software estão disponíveis, incluindo
um projeto do próprio Google chamado Google Code Search [121]. O objetivo dessa subseção
é discutir as ferramentas existentes e o estado da arte, onde os aspectos que estão relaciona-
dos à busca e recuperação de componentes de software são priorizados. Nessa subseção serão
discutidas algumas das principais ferramentas para busca e recuperação de componentes como
CodeFinder, Maracatu, Krugle, Koders e Codase. As análises realizadas nessa seção represen-
tam uma extensão do trabalho desenvolvido por Garcia et al. [122], onde outras características
foram bem exploradas.

A ferramenta CodeFinder é um sistema público de busca e recuperação de componentes
de software, o qual permite recuperação baseada em construção incremental de uma consulta
(query). O CodeFinder utiliza, também, o algoritmo spreading activation, que é um algoritmo
que recupera componentes relacionados a uma consulta de usuário usando um método de asso-
ciação [123] entre a consulta e o componente. Os componentes de software que são armazena-
dos no CodeFinder são estruturas de código-fonte implementadas em Lisp, as quais compõem
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o ambiente de edição de texto Gnu Emacs. Esses componentes de software são estruturados
em uma rede associativa, onde existe uma relação explícita entre componentes similares. Outro
item comum nessa rede associativa é a presença dos termos que representam um certo compo-
nente. Esses termos são associados aos componentes, os quais eles representam, através de
pesos. Os valores contidos nos pesos são calculados por uma medida que indica a relevância
do termo para o espaço de busca.

O algoritmo spreading activation recupera componentes através de uma rede associativa,
ao invés de buscar esses componentes em uma hierarquia de diretórios. Esse algoritmo é uma
técnica de recuperação de elementos que utiliza um método de associação para recuperação de
componentes que são similares a uma consulta, mesmo que um casamento perfeito, entre os
termos da consulta e os termos que representam um componente, não tenha sido estabelecido.
Um dos pontos fortes da ferramenta CodeFinder é que, através da utilização do método de asso-
ciação, o processo de recuperação pode ser mais eficiente, recuperando uma grande quantidade
de componentes relevantes à consulta do usuário.

Uma outra ferramenta bastante relevante para a busca e recuperação de componentes de
software é o Maracatu [122]. Nesse engenho de busca, os componentes que podem ser recu-
perados são implementados na linguagem Java. O usuário poderá realizar buscas através de
palavras-chave ou através de facetas que descrevam um componente. Uma outra abordagem
para a busca e recuperação de componentes de software foi implementada recentemente, a
Folksonomia [124]. De acordo com [59], na folksonomia, os componentes de software são re-
cuperados através de grupos de tags relacionadas a um componente de software e ao contexto
de um usuário. O Maracatu está disponível como plugin para o ambiente de desenvolvimento
de software Eclipse. Dentre uma de suas características, pode ser destacado o fato da ferra-
menta permitir a busca de código-fonte em servidores de controle de versões configurados pelo
usuário.

O engenho de busca Koders [125] é uma ferramenta para a busca e recuperação de compo-
nentes, disponível como plugins para ambientes de desenvolvimento de software. No momento
dessa pesquisa, a quantidade de linhas de código armazenadas no engenho era de aproximada-
mente 631,8 milhões. Esta ferramenta é baseada no modelo booleano para a recuperação de
informação [86], onde as consultas do usuário são compostas por termos e conectivos lógicos
como, por exemplo, os conectivos or e and. Essa ferramenta está disponível para livre utiliza-
ção na Web e também como plugin para o ambiente Eclipse. Uma versão para Visual Studio
também está disponível, para que usuários possam realizar buscas por componentes desen-
volvidos na plataforma Microsoft. Os componentes que são armazenados no engenho Koders
formam um conjunto de componentes implementados em, aproximadamente, 30 linguagens de
programação.

Outra importante ferramenta para busca e recuperação de componentes de software é o
Codase [126], o qual contém mais de 250 milhões de linhas de código armazenadas em seus
repositórios. No engenho Codase podem ser recuperados componentes implementados em
várias linguagens de programação como, por exemplo, as linguagens C, C++ e Java. A estraté-
gia de busca usada nessa ferramenta é a busca hierárquica. No engenho Codase, um usuário
pode buscar componentes de software através de critérios como, por exemplo, chamada de
método, definição dos métodos, definição de classes, atributos de uma classe e texto-livre. A
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maior diferença do Codase com relação as outras ferramentas é que, de acordo com seus fun-
dadores, o código-fonte dos componentes não é tratado como texto simples. Codase trata a
busca em código-fonte executando uma análise detalhada em toda a estrutura do código com
o uso de parsers, executando validação e compilação de código em cada linha armazenada em
seus repositórios.

O Krugle [99] é outra ferramenta bastante semelhante as ferramentas discutidas acima.
No engenho Krugle podem ser encontrados componentes implementados em muitas lingua-
gens de programação como, por exemplo, em ASP, Basic, C, C++, Haskell, Java e Ruby. A
presença de um algoritmo de ranking é utilizado para listar os componentes recuperados por
ordem de relevância. O processo de busca utilizado no Krugle pode ser realizado buscando por
código-fonte, páginas técnicas e por projetos. No processo de construção da consulta, podem
ser usados termos como a linguagem em que um componente é implementado e fragmentos
de código-fonte. A ferramenta Krugle pode ser integrada com ambientes de desenvolvimento
como o Eclipse e o Visual Studio, também está disponível na forma de plugins para os naveg-
adores Firefox e Internet Explorer. Características relacionadas à segurança, administração do
engenho e relatórios de utilização e desempenho também estão presentes no Krugle.

Todas as ferramentas discutidas e apresentadas por esse trabalho seguem, basicamente, as
mesmas características. Elas se diferenciam em características como, por exemplo, a linguagem
utilizada para realizar as consultas, os processos internos de busca e os tipos de artefatos
disponíveis para reutilização. Além disso, a falta de documentação disponível sobre o fun-
cionamento interno das ferramentas é um ponto limitante para um melhor entendimento. Isso,
possivelmente, se deve ao fato de essas ferramentas não serem de código aberto, apesar dos
componentes retornados pelas consultas poderem ser baixados livremente.

Uma funcionalidade ausente em todas as ferramentas é um processo de agrupamento dos
resultados retornados por uma busca. A implicação imediata da ausência dessa funcionalidade
é que para os usuários descobrirem relacionamentos entre os componentes de software retor-
nados em uma consulta, é necessário um procedimento manual de navegação no conteúdo dos
componentes para entender a sua estrutura e a partir daí, agrupar os componentes semelhantes.
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Conclusão e Trabalhos Futuros

O reuso de software possui como principais benefícios o aumento de produtividade por parte
dos desenvolvedores, bem como o incremento na qualidade dos sistema desenvolvidos, con-
forme discutido no Capítulo 2. Esses benefícios são, muitas vezes, decorrentes do modelo
de desenvolvimento baseado em componentes de software, o qual consiste na utilização de
componentes de software, pré-existentes e reutilizáveis, para a construção de novos sistemas.
Esses componentes ficam armazenados em repositórios de software, geralmente, necessitando
de uma prévia classificação para que se tornem disponíveis a sistemas de buscas e recuper-
ação. Os sistema de busca e recuperação de componentes de Software são responsáveis por
tornar operacional o processo de reutilização dos componentes, através de sistemas onde os
usuários podem realizar suas buscas. Um amplo número de ferramentas para busca e recuper-
ação de componentes de software estão disponíveis aos usuários para livre utilização. Essas
ferramentas foram discutidas no Capítulo 1 dessa dissertação, onde foram descritas as suas
características e as suas contribuições para a aceitação do reuso de software.

A tarefa de agrupamento dos resultados de uma busca por componentes, na grande maioria
das ferramentas de suporte ao reuso existentes, é uma tarefa desempenhada de forma manual
e dependente do grau de conhecimento dos usuários sobre os componentes de um repositório.
A importância prática relativa a existência de agrupamento dos resultados, nessas ferramen-
tas, é que o tempo e o espaço de busca para recuperação de vários componentes relacionados
é potencialmente reduzido. Existe uma ampla quantidade de técnicas de agrupamento que
podem ser utilizadas para a automação desse processo manual, cada uma delas com suas van-
tagens e desvantagens em relação as outras. Nesse trabalho foram investigadas as técnicas de
agrupamento por mapas auto-organizáveis (SOM), os mapas auto-organizáveis que crescem
hierarquicamente (GHSOM) e o agrupamento por árvore de sufixos (STC). De acordo com as
avaliações realizadas, GHSOM possui um melhor desempenho e qualidade quando comparado
aos mapas SOM, no processo de agrupamento. Essa superioridade ocorre em decorrência do
processo operacional de agrupamento realizado pelas redes GHSOM, o qual pode ser carac-
terizado por uma arquitetura que é definida em tempo de treinamento, com várias medições
para controle da qualidade do mapa durante a fase de treinamento. Por outro lado, a técnica
de agrupamento de por árvores de sufixos possui algumas características como, por exemplo,
o overlapping e a presença de sumário navegáveis (discutidas no Capítulo 3), que tornam essa
técnica uma forte candidata para ser aplicada ao problema de busca e recuperação de compo-
nentes de software. Além das características, STC possui um melhor desempenho em relação
as outras técnicas estudadas nesse trabalho, em termos de tempo para o agrupamento dos resul-
tados.

Na tentativa de apresentar uma solução para o processo de agrupamento de componentes
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similares nos resultados de uma busca, a ferramenta Cluco foi desenvolvida, utilizando a téc-
nica de agrupamento por árvores de sufixos (STC) para a tarefa de agrupamento dos compo-
nentes. A ferramenta foi construída com o objetivo principal de apresentar as contribuições que
as características de STC podem agregar ao processo de busca e recuperação de componentes
de software, na prática. Essas contribuições tornam-se mais evidentes na forma como os re-
sultados são apresentados ao usuário, através de grupos de componentes com algum nível de
similaridade. Uma evidente contribuição da ferramenta diz respeito a automação do processo
de agrupamento para apresentação dos resultados da busca, onde essa tarefa é executada pe-
los usuários nas ferramentas discutidas no Capítulo 1, exigindo um maior esforço por parte do
usuário.

Nesse contexto, essa pesquisa teve como principal foco a utilização de uma abordagem de
agrupamento dos resultados de uma busca por componentes, com o objetivo de apresentar uma
solução para o processo de identificação de componente similares entre os resultados de uma
busca. Para validar a solução, várias avaliações sobre a proposta foram realizadas. O processo
de busca de componentes foi avaliado através de métricas para avaliação de qualidade em sis-
temas de recuperação de informação como, precision, recall e f-measure. A qualidade dos
grupos gerados também foi avaliada através dessas mesmas métricas. Uma outra abordagem
foi utilizada para a avaliação da proposta, em termos práticos. Foi elaborado um questionário
de avaliação, o qual foi respondido por um conjunto de usuários com diversos níveis de exper-
iência no processo de desenvolvimento de software, com o objetivo de avaliar o sistema em
termos de sua usabilidade e da efetividade das buscas. Além disso, o tempo necessário para
agrupamento dos componentes de Software foi avaliado.

7.1 Principais Contribuições

As principais contribuições para o processo de busca e recuperação de componentes de soft-
ware, desenvolvidas por esse trabalho podem ser enumeradas abaixo:

• Motivação para o inter-relacionamento de áreas diferentes na resolução de problemas.
Nesse trabalho, foram utilizados conceitos e técnicas da área de aprendizagem de máquina
para contribuir em um problema de um campo da Engenharia de Software, o reuso de
software. O objetivo desse inter-relacionamento não é defender a hipótese de que o prob-
lema de busca e recuperação de componentes de software pode ser melhor resolvido
através de alguma abordagem da aprendizagem de máquinas mas sim, investigar a uti-
lização dessas abordagens, analisar como elas podem cooperar em uma solução proposta
para o problema e discutir as vantagens e desvantagens da solução;

• Abertura de discussão sobre uma nova abordagem para apresentação dos resultados de
uma busca em processos de busca e recuperação de componentes de software, através
da utilização de técnicas de agrupamento de dados. Nas ferramentas existentes, as quais
foram discutidas no Capítulo 1, não foi encontrada a utilização de técnicas de agrupa-
mento no processo de busca e recuperação de componentes e por isso, acredita-se na
originalidade da idéia de agrupamento de componentes de software;
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• A investigação sobre a utilização da técnica de agrupamento por árvore de sufixo (STC)
para a tarefa de agrupamento de componentes de software, pois os estudos que foram
levantados durante o desenvolvimento desse trabalho não apontam qualquer evidência,
na literatura, sobre a utilização dessa técnica para agrupamento de código-fonte. Os tra-
balhos levantados sobre agrupamentos utilizando STC estão relacionados a agrupamento
de documentos e resultados da web;

• A implementação de uma nova ferramenta de suporte a busca e recuperação de compo-
nentes de software, a ferramenta Cluco, a qual é independente de ambiente de desen-
volvimento e pode ser livremente acessada através de um browser web. A ferramenta
apresenta os resultados na forma de grupos de componentes similares, onde cada grupo
é rotulado por termos que devem indicar ao usuário o conteúdo dos grupos. O usuário
pode acessar os componentes de cada grupo através de um sumário navegável contendo
todos os grupos encontrados para uma consulta;

• O processo de avaliação da solução proposta. Esse processo levou em consideração
várias direções da avaliação. Um estudo comparativo entre as técnicas de agrupamento
investigadas por esse trabalho foi realizado. O desempenho da técnica de agrupamento
foi analisada, com o objetivo principal de medir a eficiência do processo de agrupamento
e o objetivo secundário de servir de benchmarking para novas pesquisas. A eficiência do
processo de busca de componentes foi medido através de métricas usuais de recuperação
de informação. Uma avaliação qualitativa foi realizada considerando diferentes opiniões
dos usuários sobre questões como a efetividade das buscas e sobre a usabilidade da ferra-
menta. A análise da qualidade dos grupos gerados pela técnica STC também foi realizada
com o auxílio de métricas de recuperação de informação.

7.2 Dificuldades Encontradas e Limitações

As seguintes dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento desse trabalho:

1. Durante a avaliação qualitativa da ferramenta, a qual exigia uma dependência de usuários
para analisar a ferramenta construída e a utilização da técnica STC no problema de busca
e recuperação de componentes de software, houve uma evidente dificuldade no que diz
respeito ao recrutamento de usuários para realizar a avaliação. Foi incentivada a partici-
pação na avaliação para membros de um grupo de usuários da linguagem Java, um grupo
de pesquisadores em reuso de software, um grupo de pesquisadores na área de aprendiza-
gem de máquinas e computação inteligente, além de desenvolvedores e engenheiros de
software de organizações públicas e privadas. Embora esse fato possa ter representado
um entrave para obtenção dos resultados, um número suficiente de avaliações foi obtido;

2. A avaliação qualitativa possuiu uma dificuldade no que diz respeito à avaliação do desem-
penho do sistema, mais especificamente, o tempo de resposta do sistema. A ferramenta
foi implantada em um servidor de propriedade do Centro de Informática da Universidade
Federal de Pernambuco, o qual possui uma configuração (descrita no capítulo 5) que não
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é suficiente para avaliar o desempenho de sistemas de busca. Essa dificuldade na infra-
estrutura fez com que alguns usuários questionassem o desempenho do sistema e a sua
disponibilidade, pois o servidor ficou indisponível durante alguns momentos enquanto a
avaliação estava sendo realizada.

Com a utilização, na prática, da técnica de agrupamento STC para a busca e recuperação de
componentes de software, algumas limitações foram observadas na solução proposta, as quais
são enumeradas abaixo:

1. Alguns participantes da avaliação qualitativa questionaram sobre a presença de uma in-
terface mais intuitiva para a ferramenta, muito embora esse fato tenha sido questionado
pela minoria das pessoas. Esse fato pode ser justificado porque o foco da dissertação não
é a construção da ferramenta Cluco. Dessa forma, questões como uma interface gráfica
mais intuitiva ou até mesmo, guias para a utilização da ferramenta, foram deixadas em
segundo plano;

2. A solução proposta não foi validada em um ambiente real de desenvolvimento de soft-
ware. Dessa forma, apesar de validações qualitativas e quantitativas terem sido real-
izadas, não se pode tirar conclusões sobre a contribuição da ferramenta nesses ambientes;

3. Os componentes utilizados para os estudos realizados por esse trabalho foram limitados
a componentes implementados na linguagem Java. A justificativa para esse fato é que
esses componentes foram utilizados para uma melhor controle sobre as avaliações re-
alizadas, em termos de conhecimento dos usuários. Esse fato constitui uma limitação
porque a solução proposta não foi validada com a utilização de componentes de software
implementados em outras linguagens.

7.3 Trabalhos Futuros

O escopo desse trabalho está relacionado ao estudo de técnicas de agrupamento de dados,
aplicadas a tarefa de busca e recuperação de componentes de software. No entanto, alguns
trabalhos futuros devem ser realizados como pode ser observado a seguir:

• Melhorias na interface gráfica da ferramenta devem ser realizadas na intenção de mel-
horar a usabilidade do sistema, deixando a ferramenta mais intuitiva para os usuários e
proporcionando também, melhorias na sua aparência;

• Avaliar a utilização de outros tipos de artefatos. Nesse trabalho, foram considerados
como componentes de software apenas código-fonte. Um trabalho futuro a ser realizado
pode consistir na utilização de outros tipos de componentes de software como documen-
tação, modelos e casos de testes, por exemplo, como artefatos disponíveis para busca;

• Realizar uma validação em ambientes reais de desenvolvimento de software como or-
ganizações públicas ou privadas e fábricas de software. Essa validação seria de grande
importância pois seriam colhidos resultados que retratassem a contribuição da solução
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proposta em casos reais de desenvolvimento de software. Além disso, a solução poderia
ser avaliada por profissionais com ampla experiência em tarefas de Engenharia de Soft-
ware, o que poderia resultar em opiniões, críticas e sugestões com forte embasamento
prático;

• Considerar outras funcionalidades que podem ser integradas ao processo de busca e re-
cuperação de componentes de software. Esse trabalho foi centrado apenas na análise
das contribuições que o processo de agrupamento pode trazer para a busca e recuperação
de componentes. Dessa forma, várias outras funcionalidades que podem ser integradas
ao processo de busca e recuperação como, por exemplo, estratégias de reformulação de
consultas e de buscas avançadas, não foram consideradas para o desenvolvimento dessa
pesquisa;

• Realizar otimizações na técnica de agrupamento STC. Algumas situações foram obser-
vadas durante a utilização do algoritmo STC. Essas situações não podem ser consideradas
falhas da técnica, pois são conseqüências do seu processo operacional de agrupamento
dos dados. A primeira situação diz respeito à quantidade de grupos gerados. Dependendo
da quantidade de elemento, pode ser gerada uma quantidade muito grande de grupos,
onde alguns deles podem não ser de grande relevância para o usuário. Dessa forma, é
necessário investigar uma solução para esse problema. Uma outra situação diz respeito
ao esquema de atribuição de rótulos do algoritmo. Durante as avaliações, quando uma
grande quantidade de componentes era retornada de uma busca, uma parcela dos grupos
possuíam uma quantidade grande de tags que o rotulavam. Esse fato é decorrente da fase
de união dos grupos base semelhantes, a qual une os grupos base com algum grau de
similaridade em um único grupo final, onde o conjunto de tags que rotula esse grupo é
composto por todas as tags dos grupos similares;

• A Utilização de componentes implementados em outras linguagens de programação deve
ser avaliada. Podem ser realizados experimentos adicionando-se ao repositório, compo-
nentes de outras linguagens como C, C ++, dentre outras. Para isso, algum esforço
deve ser realizado na implementação da ferramenta para estender o módulo de parser e
o módulo de interface gráfica para oferecer suporte a componentes de outras linguagens;

• Melhorias na segurança do sistema. Na versão atual da ferramenta, a segurança está
sendo realizada de forma básica, realizando a validação do usuário através de login e
senha. Entretanto, a medida que a ferramenta vai sendo acessada por muitos usuários,
torna-se necessária implementações mais rigorosas no que se refere a segurança dos da-
dos do sistema;

• Realização de novos experimentos. Uma das dificuldades encontradas por esse trabalho
foi o recrutamento de pessoas para realizar a avaliação qualitativa da ferramenta. Esse
foi um risco assumido nessa pesquisa, mas que foi obtido um número suficiente de avali-
ações. Dessa forma, a realização de uma nova instanciação, contendo uma quantidade
razoável de pessoas (acima de 30 avaliadores), poderia ser de grande importância para a
validação da proposta. Com a adição de novos componentes, implementados em outras
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linguagens de programação, faz-se necessária a realização de uma nova série de avali-
ações com o objetivo de avaliar a qualidade das buscas e a qualidade dos grupos gerados
pela técnica de agrupamento STC;

• Analisar a utilização de novas técnicas de agrupamento de dados. Como a quantidade
de técnicas de agrupamento é bastante extensa e essa pesquisa possuía uma limitação de
tempo, apenas algumas técnicas foram investigadas. Dessa forma, pode ser analisada a
utilização de novas técnicas de agrupamento aplicadas ao problema de busca e recuper-
ação de componentes de software, comparando essas novas técnicas a solução proposta
utilizando STC;

• Realizar comparações com outras ferramentas existentes. Essa pesquisa se propôs a
avaliar a utilização da técnica STC aplicada ao processo de busca e recuperação de com-
ponentes de software (implementada na ferramenta Cluco) , sem realizar comparações
com outras ferramentas existentes. Como trabalho futuro, essas comparações podem
ser realizadas, visando avaliar o desempenho da solução proposta, por essa pequisa, em
termos de eficácia da busca e recuperação;

• Proporcionar a evolução da ferramenta. Uma vez que a ferramenta passa a ser utilizada
por outros usuários, novas características são propostas visando melhorias para o con-
junto de funcionalidades oferecidas. Dessa forma, torna-se necessário realizar evoluções
de versões da ferramenta, visando agregar essas novas funcionalidades propostas.

7.4 Considerações Finais

De acordo com Justin Zobel [127], o propósito de um programa de pesquisa, em programas
de Doutorado e Mestrado, é baseado em uma estreita relação entre a Universidade e os seus
estudantes. A Universidade deve prover o estudante com treinamento em pesquisa, enquanto
o estudante deve demonstrar sua capacidade para realizar uma pesquisa desde a sua concepção
até a sua escrita. Nesse contexto, existe plena convicção de que essa pesquisa atende esse requi-
sito. A Universidade cumpriu o seu papel através da troca de experiência e conhecimento entre
os seus pesquisadores e professores, proporcionando um aprendizado voltado para a pesquisa
científica. Por outro lado, essa pesquisa foi realizada baseada em fundamentos científicos como
o levantamento bibliográfico sobre o estado da arte da área relacionada a pesquisa, a identifi-
cação de limitações nos trabalhos existentes, a pesquisa direcionada para propor uma solução
para essas limitações e a realização de avaliações críticas sobre a solução proposta, levando a
conclusões relacionadas à qualidade da pesquisa.

O objetivo dessa pesquisa realizada não é apresentar uma solução definitiva para o prob-
lema de busca e recuperação de componentes de software. O seu principal objetivo é realizar
uma discussão relevante a respeito da utilização de uma técnica de agrupamento no processo de
busca e recuperação de componentes, analisando as contribuições da solução proposta para o
problema e levantando as suas limitações. Nesse contexto, esse trabalho apresentou a proposta
de utilização da técnica de agrupamento STC no problema de busca e recuperação de compo-
nentes de software. Essa proposta visa contribuir na identificação de grupos de componentes
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similares nos resultados de uma busca. De acordo com os resultados apresentados e discutidos
no Capítulo 5, a solução proposta por essa pesquisa apresentou bons resultados no que se refere
a precisão e a qualidade da solução. As avaliações realizadas nesse trabalho trouxe evidências
de que a ferramenta STC, que corresponde a um engenho de busca e recuperação de compo-
nentes e implementa a solução proposta, pode contribuir para o processo de desenvolvimento
de software, principalmente, por organizações que utilizem padronizações na implementação
de seus projetos.



APÊNDICE A

Formulário para Avaliação

Nesse apêndice encontra-se disponível o questionário utilizado para a realização da avaliação
qualitativa da solução proposta por esse trabalho. Esse questionários foi respondido por vários
usuários que validaram o sistema.

Considerações para a Avaliação
1. As consultas definidas pelo usuário devem ser formuladas na língua Inglesa, pois os

componentes que fazem parte do repositório são implementados nessa linguagem.
2. Todos os componentes presentes no repositório são classes Java pertencentes ao código-

fonte do Java Standard Edition versão 1.4. Para saber mais sobre os componentes utilize o link
API JavaSE 1.4.

3. Para saber como melhor formular suas consultas, utilize esse link Apache Lucene - Query
Parser Syntax.

4. A ferramenta foi projetada para os browsers Internet Explorer v.6 e para o Mozilla
Firefox. Algumas pequenas variações na interface podem ocorrer, porém essas variações serão
resolvidas em uma nova versão da ferramenta.

5. Qualquer dúvida em relação a ferramenta e a sua avaliação, escrevam para cluco-
engine@yahoo.com.br .

1. Experiência do usuário.
a) Qual o seu nível de formação?
b) Quantos anos de experiência você possui em desenvolvimento de Software?
c) Qual seu nível de conhecimento sobre Reuso de Software? (Pouco/ Médio/Alto)
d) Qual seu nível de conhecimento sobre os Componentes de Software presentes no Repositório

(API Java Standard Edition v.1.4)? (Pouco/ Médio/Alto)
2. Análise das Buscas.
Imagine que você faz parte de um ambiente de desenvolvimento de Software baseado em

componentes pré-existentes. Nesse contexto, foi feita uma solicitação para que você, antes de
desenvolver os componentes do início, verificasse se esses componentes existem na ferramenta
Cluco. Abaixo, seguem os requisitos das 10 consultas que você deve realizar. Em seguida,
você deve assinalar se o(os) componentes foram encontrados.

a) Mais de uma opção de componentes, representando coleções de itens, que possuam op-
erações para adicionar, remover e iterar sobre os seus elementos. (Sim/Não)

b) Visando uma maior proteção na transferência de informações em sistemas web, é necessário
verificar a existência de um grupo de componentes que ofereçam serviços de certificados digi-
tais SSL (Secure Sockets Layer). (Sim/Não)

c) Um grupo de componentes, para operações odbc em banco de dados, onde cada compo-
nente possua um método capaz de realizar a configuração do timeout para o login do usuário.
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(Sim/Não)
d) Um grupo de componentes para interface gráfica com o usuário, da biblioteca awt, onde

mais de um componente do grupo possua o método paint em sua estrutura. (Sim/Não)
e) Um grupo de componentes para interface gráfica com o usuário, da biblioteca swing, onde

mais de um componente do grupo possua o método paintIcon em sua estrutura. (Sim/Não)
f) Um grupo de componentes, onde mais de um componente pode ser utilizado para realizar

operações em arquivos XML, utilizando a biblioteca sax. (Sim/Não)
g) Um grupo de componentes , no qual mais de um componente deve ser utilizado em

operações envolvendo conexões sockets, onde tais componentes possuam a funcionalidade de
criar servidores de socket. (Sim/Não)

h) Um grupo de componentes, onde tais componentes podem ser utilizados para realizar
operações de logging. (Sim/Não)

i) Um grupo de componentes que devem ser utilizados para construção de interfaces gráficas
que exibem informações na forma de árvore. (Sim/Não)

j) Um grupo de componentes que possuam, em sua estrutura, eventos de impressão. (Sim/Não)
3. Análise de Usabilidade.
a) Você encontrou alguma dificuldade no entendimento ou na utilização da ferramenta?

Quais?
b) A abordagem de Agrupamento dos resultados de uma busca, em sua opinião, facilita o

processo de recuperação dos Componentes?
c) As palavras que rotulam os grupos (encontradas em Browsable Summary), em sua opinião,

ajudam o usuário a encontrar o(s) grupo(s) onde estão os componentes que atendem os seus
requisitos?

d) O Resumo do conteúdo do código-fonte dos elementos, em sua opinião, pode ser con-
siderado uma característica importante da ferramenta?

e) Em sua opinião, o tempo gasto entre uma consulta do usuário e a visualização dos resul-
tados é satisfatório?

f) Comentários Adicionais.
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