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Resumo 

O reuso de software é uma área de pesquisa em engenharia de software que tem 

por objetivo prover melhorias significantes na produtividade e qualidade 

através da otimização do esforço para criar novas aplicações. Porém, existem 

muitos problemas que devem ser resolvidos para obter os benefícios inerentes 

ao reuso. Um deles é o problema da busca e recuperação de componentes. 

Segundo relatos da literatura, a principal dificuldade é encontrar o 

componente que atenda à solução do problema do desenvolvedor, haja vista que 

existe uma lacuna entre a formulação do problema e a descrição do componente 

no repositório. Além disso, estudos mostram que os mecanismos de busca 

devem estar focados em formas mais intuitivas de classificar os componentes a 

um baixo custo e serem baseados em informações familiares ao desenvolvedor. 

Assim, diferentes técnicas devem ser utilizadas para tratar dos 

inconvenientes mencionados, dentre elas, a folksonomia, uma abordagem 

colaborativa para categorizar informações na Web pelos usuários. Essa 

abordagem pode ser uma solução viável para um sistema de classificação 

distribuída com um baixo custo inicial.  

Nesse contexto, com o objetivo de minimizar os problemas de busca e 

recuperação apresentados, este trabalho propõe uma extensão do MARACATU, 

mecanismo de busca integrado ao Eclipse, que utiliza esquemas de busca por 

palavras-chave e facetas, com uma abordagem de classificação colaborativa. A 

solução proposta é baseada nos resultados das pesquisas em busca e 

recuperação de componentes e folksonomia. Como resultado, a solução 

apresenta uma nova arquitetura e implementação, combinando folksonomia 

aos esquemas de busca iniciais do MARACATU. Em seguida, a solução é 

avaliada através de um estudo de caso baseado em cinco projetos reais.  

Palavras-chave: Folksonomia, mechanismo de busca, classificação 

cooperativa. 
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Abstract 

Software reuse is a research area in software engineering which aims to promote 

significant improvements in the productivity and quality of the software 

application through effort optimization. It handles the issue of how to use 

existing artifacts to create new applications. However, there are several 

problems that must be resolved in order to achieve systematic reuse. One of 

these is the problem of component search and retrieval. 

According to reports of the literature, the main obstacle is to find a 

component that attends the developer’s problem solution, once there is a gap 

between the problem formulation, in the developer’s mind, and the component 

description in the repository. Moreover, studies show that the search 

mechanisms must be focused in more intuitive ways to classify and identify 

components with a low cost. Besides that, they also must be based in 

information familiar to the software engineer. 

Therefore, different techniques must be used to handle the mentioned 

inconveniences. Among them, folksonomy, a collaborative approach to 

categorize information in the Web by users. This approach could be a feasible 

solution for a distributed classification system with low initial cost. 

In this context, aiming at minimizing the presented search and retrieval 

problems, this work proposes an extension of the MARACATU, a search 

mechanism integrated with the Eclipse, that uses keywords and facets search 

schemas, with a collaborative classification approach. The proposed solution is 

based in components’ search and retrieval research results and in folksonomy. 

As a result of this work, the solution presents a new architecture and 

implementation that combines folksonomy with the existing search schemas. 

Then, the solution is evaluated through a case study based on five real software 

factory projects. 

 
Keywords: Folksonomy, search mechanism, cooperative classification. 



 

 

1  Introdução 

1.1 Motivação 

A disseminação da Tecnologia da Informação (TI), junto com os avanços na área 

da computação, tem obrigado muitas indústrias, de praticamente todas as áreas, 

a adotarem sistemas computacionais para se manterem competitivas e 

sobreviverem no mercado. No entanto, as aplicações envolvidas em sistemas 

computacionais estão se tornando maiores e mais complexas e um grande 

número de engenheiros de software estão engajados em variados projetos de 

desenvolvimento de software, produzindo diversos tipos de aplicações. 

Com isso, pode-se imaginar que aplicações semelhantes tenham sido 

desenvolvidas independentemente, em diferentes partes do mundo, ou em 

diferentes tempos na história, sem compartilhar, muitas vezes, o conhecimento 

prévio de outras aplicações. O reuso surgiu para contornar este tipo de situação, 

visando prover melhorias na produtividade e qualidade do software através da 

otimização do esforço, podendo acelerar o desenvolvimento das aplicações, 

reduzir os custos e aumentar a segurança e a qualidade do produto final 

[MCILROY, 1968], [FREEMAN, 1983], [HOROWITZ & MUNSON, 1984], 

[JONES, 1984], [WJIGNER, 1984], [BIGGERSTAFF & RICHTER, 1987], 

[HALL, 1987],  [LENZ et al., 1987], [STANDISH, 1984] e [CALDIERA & BASILI, 

1991].  

A idéia do reuso de software não é nova e trata-se de utilizar artefatos 

existentes para criar novas aplicações. Porém, aplicar essa idéia na prática não é 

tão simples, uma vez que são necessários métodos, técnicas e ferramentas que 

consigam efetivamente promover o reuso. O trabalho de McIlroy [MCILROY, 

1968], com a concepção de reusar componentes em larga escala, foi pioneiro e é 

considerado como a referência inicial nos estudos da área de reuso. Contudo, 

ainda existem muitos problemas que devem ser resolvidos para obter os 
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benefícios inerentes ao reuso. Um deles é o relativo à busca por artefatos 

reusáveis [PRIETO-DIAZ & FREEMAN, 1987], principalmente, de componentes 

de software em repositórios. Segundo Szyperski [SZYPERSKI, 1998], um 

componente de software é uma unidade de composição com interfaces 

especificadas de forma contratual e com dependências apenas de contexto e 

explícitas. Um componente de software pode ser distribuído 

independentemente e fica sujeito a composição por terceiros. 

Encontrar e reusar componentes de software que satisfaçam os requisitos 

desejados é um grande desafio, particularmente, quando existe uma grande 

coleção de componentes e pouca documentação sobre como eles podem e devem 

ser reutilizados [MILI et al., 1995]. Devido a esse fato, os mecanismos de busca 

devem estar focados em maneiras mais intuitivas de classificar e identificar os 

componentes a um baixo custo. Os mesmos devem ser baseados em 

informações que sejam familiares ao engenheiro de software, para que possam 

encontrar os componentes desejados durante o desenvolvimento das aplicações, 

sem que, para isso, seja necessário ter conhecimento sobre os componentes do 

repositório. 

Prieto-Diaz e Freeman [PRIETO-DIAZ & FREEMAN, 1987] resumem bem 

a importância de pesquisas para obter um esquema efetivo de busca e 

recuperação com a seguinte frase: 

Para reusar componentes de software, primeiro 

é necessário encontrá-los.  

1.2 Descrição do Problema 

A influência do trabalho de McIlroy tem conduzido pesquisas em criação de 

sistemas de repositórios, envolvendo mecanismos complexos para armazenar, 

buscar e recuperar componentes. Esse fato pode ser observado, por exemplo, no 

estudo sobre os repositórios de reuso feito por Mili et al. [MILI et al., 1998], 

onde são discutidos 50 trabalhos envolvendo busca e recuperação de 

componentes. 

As pesquisas em sistemas de repositórios de componentes, realizadas até o 

momento, permitem aos mecanismos de busca recuperar e armazenar um 

número cada vez maior de artefatos em seus meios de armazenamento. 
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Contudo, apesar das evoluções tecnológicas, a maioria dos desenvolvedores 

ainda encontra dificuldade em localizar componentes que atendam às suas 

necessidades de forma fácil e rápida.  

Segundo Lucrédio et al.  [LUCRÉDIO et al., 2004], o uso adequado de um 

grande repositório requer um método eficiente para recuperar componentes que 

satisfaçam requisitos definidos pelo usuário. Existem diferentes mecanismos de 

repositório de componentes disponíveis na internet atualmente que utilizam 

adaptações de métodos para recuperar textos [SEACORD, 1999] [GUO & LUQI, 

2000] [TRAAS & HILLEGERSBERG, 2000], porém, nenhum deles é 

completamente satisfatório para recuperar componentes. A principal razão, é 

que os critérios dos métodos para identificar componentes relevantes são 

relacionados, na maioria dos casos, com as informações passadas pelo autor do 

componente ou o administrador do repositório [PRIETO-DIAZ, 1991] 

[GRUNDHY, 2000] [ZHUGE, 2000], classificando-os de acordo com sua 

percepção particular sobre o universo e como o componente se enquadra nele.  

De acordo com um estudo realizado por Henninger [HENNINGER, 1994], 

a maior dificuldade está na distância existente entre o que o reutilizador deseja e 

como os componentes são descritos no repositório. Normalmente, componentes 

são descritos em termos de funcionalidade, contendo o nome do componente e 

“como” a função é realizada, enquanto que o reutilizador geralmente especifica a 

consulta pensando no “que” ele deseja fazer. Esta distância pode ser muitas 

vezes enorme, resultando em uma baixa qualidade de busca. 

Assim, é necessário agregar às abordagens de busca tradicionais um 

esquema capaz de permitir aos usuários classificarem os artefatos do sistema de 

forma cooperativa e compartilharem essas informações com os demais usuários, 

tornando o repositório familiar e com um baixo custo.  

1.3 Visão Geral da Solução Proposta 

Este trabalho é parte da iniciativa do grupo de pesquisa RiSE1 (Reuse in 

Software Engineering) [ALMEIDA et al., 2004], criado em 2004 com o objetivo 

                                                   

 

1 http://www.rise.com.br / 



Capítulo 1 – Introdução 

 

 

4 

de investigar o estado da arte e a prática relacionada ao reuso de software e 

desenvolver um robusto framework para tal. A Figura 1 ilustra o framework do 

projeto RiSE. 

Figura 1. Framework do RiSE para Reuso de Software  [ALMEIDA et 

al., 2004] 

O framework proposto possui duas camadas. A primeira camada (à 

esquerda) é formada pelas melhores práticas relacionadas ao reuso de software. 

Fatores não técnicos, como educação, treinamento, incentivos e gerenciamento 

organizacional são considerados. Essa camada constitui um passo fundamental 

antes da introdução do framework na organização. A segunda camada (à 

direita) é formada por importantes aspectos técnicos relacionados ao reuso de 

software, como processos de reuso [ALMEIDA et al., 2005], certificação de 

componentes [ÁLVARO et al., 2005], ambientes de reuso de software e 

ferramentas (sistemas de repositório e ferramentas associadas) [BURÉGIO, 

2006] [GARCIA et al., 2006] [MASCENA, 2006].  

Os ambientes e ferramentas de reuso desenvolvidas pelo grupo e, em 

constante melhoria, incluem o mecanismo de busca MARACATU [GARCIA et 

al., 2006], o ambiente de reuso integrado ADMIRE [MASCENA, 2006], e a 

ferramenta de análise de domínio ToolDAy, dentre outras em desenvolvimento. 

Essas ferramentas estão sendo desenvolvidas de forma coordenada e vão ser 
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unificadas futuramente numa solução integrada ao ambiente de trabalho do 

desenvolvedor. 

O presente trabalho está focado no ambiente de reuso de software e 

sistema de repositório da segunda camada. O objetivo é maximizar o reuso 

através da melhoria do mecanismo de busca MARACATU. Desta forma, uma 

nova versão é proposta, combinando os esquemas de busca por palavras-chave e 

facetas com folksonomia. 

Folksonomia, neologismo atribuído ao arquiteto da informação Thomas 

Vander Wal e construído a partir da junção das palavras folk (pessoa) e 

taxonomy (taxonomia, a ciência da classificação), se refere à forma colaborativa, 

mas simples, em que informações vêm sendo categorizadas na web 

[WIKIPEDIA, 2006]. Ao invés de usar uma forma centralizada de classificação, 

usuários são encorajados a atribuir livremente palavras escolhidas (chamadas 

de tags) a informações ou dados, em um processo conhecido como tagging. 

Folksonomia pode ser a chave para desenvolver um sistema de 

classificação cooperativo distribuído, uma vez que folksonomia é gerada por 

usuários e, conseqüentemente, com menor custo para implementar. Ela provê 

uma alternativa útil de baixo custo para as mais tradicionais taxonomias e 

vocabulários controlados. 

Exemplos de serviços web que usam tagging incluem aqueles designados 

para permitir que usuários publiquem e compartilhem fotografias (Flickr2), 

bibliotecas pessoais (LibraryThing3), bookmarks (Del.icio.us4, Connectedy5) e a 

maioria dos aplicativos de blog, que permitem aos autores atribuirem tags a 

cada entrada. 

                                                   

 

2 http://www.flickr.com / 

3 http://www.librarything.com/ 

4 http://del.icio.us/ 

5 http://www.connectedy.com/ 
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Nesse contexto, esta pesquisa procura analisar com quais obstáculos os 

desenvolvedores se deparam para localizar componentes reusáveis com base no 

estado da arte da área. Suportado por esta análise é proposto um novo esquema 

de classificação e recuperação de componentes utilizando a folksonomia. 

Acredita-se que, com esse esquema, seja possível diminuir as barreiras do 

vocabulário não familiar dos esquemas tradicionais de classificação. Esse 

esquema é especificado, projetado e implementado no MARACATU em 

conjunto com um novo critério de ranqueamento dos resultados das consultas, 

considerando a relevância das tags inseridas pelos usuários. Para analisar a 

viabilidade do mecanismo proposto, um estudo de caso é realizado ao final do 

trabalho. 

1.4 Contribuições Apresentadas 

Com o desenvolvimento deste trabalho, podem ser destacadas as seguintes 

contribuições: 

1. Extensão da visão relacionada à história da busca e recuperação de 

componentes, apresentadas anteriormente em Lucrédio et al.  

[LUCRÉDIO et al., 2004], para analisar os problemas dessa área e 

identificar possíveis soluções; 

2. Melhoria do mecanismo de busca MARACATU, utilizando um 

esquema inovador de classificação e busca por componentes 

[VANDERLEI et al., 2006]; Essas melhorias incluem:  

a. Combinação das técnicas originais de busca por palavras-

chave e facetas com folksonomia; 

b. Suporte à folksonomia: desenvolvedores poderão popular com 

tags os componentes do repositório para futuras consultas e 

compartilhamento com os demais usuários do sistema;  

c. Tag Cloud: tags mais populares recomendadas para auxiliar na 

escolha da consulta por tags; 

d. Ranqueamento dos resultados da busca: novo esquema de 

ranqueamento das buscas pela relevância da tags associadas 

aos componentes na consulta. 
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3. Nova arquitetura do MARACATU: é proposta uma nova arquitetura, 

combinando folksonomia aos esquemas de busca anteriores ao 

trabalho. 

4. Implementação da nova versão do MARACATU: baseado na 

arquitetura proposta, a implementação do mecanismo é provida; 

5. Estudo de caso do MARACATU e análise da viabilidade da solução 

proposta. 

Alguns resultados intermediários deste trabalho serão publicados na 

literatura em: 

� VANDERLEI, T. A.; GARCIA, V. C.; ALMEIDA, E. S.; MEIRA, S. R. L. 

Folksonomy in a Software Component Search Engine – 

Cooperative Classification through Shared Metadata. In: 20th 

Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), Sessão de 

Ferramentas, out. 2006. 

� VANDERLEI, T. A.; DURÃO, F. A.; MARTINS, A. C.; GARCIA, V. C.; 

ALMEIDA, E. S.; MEIRA, S. R. L. A Cooperative Classification 

Mechanism for Search and Retrieval Software Components. 

In: 22 th Annual ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC), 

mar. 2007. 

1.5 Fora do Escopo 

Existem diversos fatores que afetam o sucesso do reuso nas organizações 

[FRAKES, 1994], como a falta de compromisso gerencial, os obstáculos para 

desenvolver bons componentes reusáveis, as dificuldades em classificar  os 

artefatos reusáveis, dentre outros. Contudo, esta pesquisa foca na área de busca 

e recuperação de componentes, mais especificamente, em resolver o problema 

da distância existente entre o que o desenvolvedor precisa e como estão 

representados os componentes de software na base de dados, fato decorrente do 

vocabulário centralizado não familiar utilizado pela maioria dos sistemas de 

busca.  

Assim, os aspectos não diretamente tratados por este trabalho dizem 

respeito a: 
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Tipos de artefatos. Embora idealmente todos os tipos de artefatos 

existentes devam ser considerados para o reuso, a implementação deste 

trabalho ficou restrita a arquivos de código fonte Java como artefato; 

Segurança. Segurança é uma característica que deve ser considerada em 

reuso de software, uma vez que existe uma grande possibilidade que indivíduos 

não autorizados tentem acessar o repositório. Contudo, como este trabalho foi 

desenvolvido em um ambiente controlado, inserido em uma organização, esse 

aspecto foi deixado para ser tratado em versão futura do ambiente; 

1.6 Organização da Dissertação 

O restante deste documento está organizado do seguinte modo.  

O Capítulo 2 apresenta o histórico da busca e recuperação de componentes 

e sua evolução até o momento atual. O objetivo é identificar os problemas 

principais dessa área e soluções identificadas em trabalhos prévios. 

O Capítulo 3 discute os conceitos e características da folksonomia e 

procura explicar porque essa abordagem vem dando certo na web apesar de 

suas limitações inerentes ao uso do vocabulário não controlado. Por fim, alguns 

trabalhos que vêm utilizando essa abordagem com sucesso são mostrados. 

O Capítulo 4 aborda a primeira versão do MARACATU e, em seguida, 

descreve a solução proposta neste trabalho, combinando os métodos de busca 

originais por palavras-chave e facetas com folksonomia ao mecanismo de busca. 

Os requisitos, tecnologias adotadas, arquitetura e implementação do ambiente 

são também discutidos em detalhes. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados do estudo de caso executado para 

validar a solução proposta e analisar a sua viabilidade.  

O Capítulo 6 resume as contribuições principais deste trabalho e possíveis 

extensões do mecanismo em trabalhos futuros. 

O Apêndice A apresenta os dois questionários utilizados no estudo de caso 

apresentado no Capítulo 5. 

O Apêndice B exibe os gráficos com os resultados detalhados do estudo de 

caso do Capítulo 5. 

 



 

 

2  Busca e Recuperação de 
Componentes 

Para conseguir atingir um alto nível de reuso de software é necessário, dentre 

outras coisas, um mecanismo de busca e recuperação de componentes eficiente 

associado ao ambiente de desenvolvimento do usuário. No entanto, apesar de a 

literatura possuir inúmeros trabalhos relacionados à busca de componentes, 

ainda não se conseguiu um reuso efetivo nas empresas. Por esse motivo, foi feito 

um levantamento bibliográfico dos principais trabalhos relacionados à busca e 

recuperação de componentes reutilizáveis, apresentado neste capítulo, que 

serviu de base para identificar os possíveis problemas e auxiliar na 

especificação, projeto e implementação do mecanismo de busca proposto neste 

trabalho. 

Este capítulo aborda na Seção 2.1 um estudo das principais pesquisas em 

busca e recuperação de componentes, com os seus conceitos básicos, técnicas e 

modelos relacionados. A Seção 2.2 faz um retrospecto da evolução ocorrida 

nessa área, discute os requisitos que devem ser considerados para construir um 

mecanismo de busca efetivo e para onde estão convergindo às pesquisas. As 

considerações finais sobre o tema em questão, com um breve sumário sobre o 

que foi apresentado, serão abordados na Seção 2.3. 

2.1 História da Busca e Recuperação de 
Componentes 

Um dos problemas essenciais em reutilizar componentes de software é localizar 

e recuperar os componentes adequados em uma grande coleção. Prieto-Diaz e 

Freeman [PRIETO-DIAZ & FREEMAN, 1987] propuseram um esquema de 

classificação em facetas baseado em atributos relacionados à reusabilidade – 

descrevendo os componentes de software pela função que desempenham, como 

a desempenham e detalhes de sua implementação - e um mecanismo de 
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extração como uma solução parcial para o problema de busca e recuperação de 

componentes de software. O objetivo da abordagem é prover um ambiente que 

ajude a localizar componentes e estimar o esforço de adaptação. 

Para Prieto-Diaz e Freeman, um esquema de classificação é um meio de 

produzir uma organização sistemática com base em um vocabulário controlado 

e indexado estruturalmente. Entende-se por vocabulário controlado os termos 

utilizados para descrever os componentes extraídos de um conjunto predefinido 

de atributos, escolhidos por especialistas para representar as principais 

características de um determinado domínio. Em contrapartida, no vocabulário 

não controlado, os termos são automaticamente extraídos de textos livres que 

descrevem um componente através de linguagem natural.  

O vocabulário controlado é chamado de esquema de classificação e pode 

ser encontrado na literatura sob duas formas: classificação enumerativa e 

classificação em facetas. No vocabulário não controlado é utilizada a indexação 

de texto livre (indexação automática). 

A classificação enumerativa é um esquema de classificação no qual a 

informação é inserida em uma estrutura hierárquica onde as categorias e os 

níveis das subcategorias são definidos. Esse esquema oferece dificuldades à 

inserção de novos termos, uma vez que, a estrutura pré-definida das categorias 

apenas permite a introdução de novos elementos de forma seqüencial e requer 

que os usuários entendam a estrutura e conteúdos do repositório para 

efetivamente recuperar as informações. Os problemas envolvidos em utilizar 

esse esquema incluem inflexibilidade inerente e problemas em entender 

grandes hierarquias. Como exemplo de classificação enumerativa temos o 

Sistema Decimal Dewey [DEWEY, 1979], o qual, para classificar informações 

como “Structured Systems Programing”, deve-se analisar a estrutura 

hierárquica e procurar encontrar categorias pré-definidas que melhor 

descrevam a informação. Uma expansão parcial da hierarquia Dewey é 

mostrada na Figura 2. 
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Figura 2. Expansão Parcial da Hierarquia Decimal de Dewey 

Structured Systems Programing pode corresponder à qualquer uma das 

seguintes categorias: 001.61 (systems analysis), 001.642 5 (software), 003 

(systems), 620.72 (systems analysis) ou 620.73 (systems constructions). 

Implícito na classificação enumerativa está o especialista do repositório tanto no 

esquema de classificação quanto no assunto submetido ou domínio da 

informação. Decidir qual a categoria mais apropriada é uma tarefa difícil. A 

informação nesse exemplo é colocada na categoria 001.642 5 (software) e 

referências cruzadas através de links entre categorias relacionadas são 

estabelecidas para simplificar a seleção de categorias e facilitar as buscas, mas 

acrescentam uma rede complexa de relacionamentos que dificultam a 

representação e manutenabilidade. 

Na classificação em facetas os usuários classificam os componentes, 

especificando um ou mais valores para cada uma das facetas, características que 

um componente pode possuir. Facetas são mais flexíveis, precisas e se 

enquadram melhor para repositórios em constante expansão, se comparadas 

com esquemas enumerativos. As facetas individuais podem ser “reprojetadas” 

sem impacto nas demais e permite que um mesmo componente seja associado a 

diferentes valores para uma mesma faceta, e não somente a uma única 
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categoria, o que reduz a possibilidade de ambigüidade e duplicação de um 

mesmo conjunto de valores para diferentes componentes. Deste modo, é 

possível descrever os componentes de acordo com suas diferentes 

características. Um esquema de facetas hipotético, com duas facetas (entities e 

activities), é introduzido para ilustrar o processo de classificação.   

{entities} {activities} 

designs analysis 

programs design 

structures evaluation 

systems programming 

: : 

: : 

Para classificar a informação “Structured Systems Programing”, é 

selecionado de cada faceta o valor que melhor descreve cada um dos conceitos 

da informação. “Systems” é selecionado na faceta entities e “programming” da 

faceta activities. O resultado sintetizado da categoria é systems/programming. 

A classificação em facetas adapta-se a informação que esta sendo inserida, 

enquanto no esquema enumerativo a informação é que deve adaptar-se, da 

melhor maneira possível, a uma estrutura hierárquica pré-definida por um 

especialista.  

Contudo, alguns problemas de usabilidade permanecem. Enquanto facetas 

facilitam a sintetização e combinação de valores para representar componentes, 

é difícil para os usuários encontrarem a combinação correta de valores que 

descrevem a informação procurada, especialmente em grandes e/ou complexos 

espaços de informação [CALDIERA & BASILI, 1991]. 

O esquema de indexação de texto livre usa os textos de documentos para 

fazer a indexação. Nenhum esforço de classificação é necessário, embora 

indexações manuais às vezes sejam utilizadas para aumentar a extração 

automática de termos indexados. Métodos de texto livre são simples para 

construir e recuperar, mas precisam de grande quantidade de texto disponível 

para conseguir uma boa precisão nas buscas, sendo melhor aplicáveis para 

domínios com extensa documentação [MAAREK & SMADJA, 1989] [FRAKES & 

POLE, 1994]. 
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Em paralelo aos trabalhos de Prieto-Diaz [PRIETO-DIAZ & FREEMAN, 

1987] [PRIETO-DIAZ, 1991], Caldiera e Basili [CALDIERA & BASILI, 

1991]apresentaram uma forma de reusar experiências de desenvolvimento ao 

longo de projetos. Para Caldiera e Basili, alguns dos problemas de se 

desenvolver um catálogo de componentes reusáveis são: (i) como analisar os 

componentes existentes e (ii) como identificar e qualificar os mais apropriados 

para reuso. Após serem identificadas, as partes devem ser extraídas, 

organizadas de forma apropriada para reuso e armazenadas em um repositório 

de componentes. 

O modelo proposto para reutilizar componentes de software quebra o ciclo 

de vida tradicional de modelos de desenvolvimento de software em duas partes: 

a primeira parte é o projeto, entregando sistemas de software como os modelos 

tradicionais, enquanto a segunda é a fábrica, fornecendo artefatos de software 

reutilizáveis para o projeto. 

A abordagem para identificação e qualificação de software reusável 

adotada pelo modelo é baseada em modelos e métricas de software. Devido à 

métricas levarem em consideração o grande volume de código fonte que devem 

ser analisados para encontrar partes reusáveis, Caldiera e Basili provêem uma 

forma para automatizar o primeiro passo da análise. Adicionalmente, os 

modelos e métricas permitem melhoramentos para fazer o processo de extração 

se ajustar a uma variedade de ambientes existentes, porém tratam apenas da 

fase de identificação dos componentes e utilizam um modelo muito simples de 

código reusável de componente. 

Após a fase de esforços para prover um ambiente que ajude a localizar 

componentes, surgem trabalhos relacionados a outros aspectos da busca de 

componentes. Maarek et al. [MAAREK el al., 1991] apresentaram uma nova 

tecnologia para, automaticamente, desenvolver grandes repositórios de 

componentes, promovendo o reuso de software e ajudando o usuário a 

recuperar os componentes procurados.  

Maarek et al. projetaram e implementaram uma ferramenta chamada 

GURU, que automaticamente organiza repositórios conceituais de componentes 

estruturados a partir de um conjunto de componentes de software não 

indexados e desorganizados. 
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No primeiro momento, a idéia é extrair atributos de uma fonte existente 

de informações, isto é, o código e documentação em linguagem natural, 

utilizando a abordagem de indexação de texto livre com vocabulário não 

controlado por razões de custo, transparência e escalabilidade. Alguns trabalhos 

foram desenvolvidos voltados para extração de informações funcionais do 

código, utilizando uma ferramenta de classificação que utiliza “clusterização 

conceitual” para auxiliar o arquiteto a descobrir a estrutura do sistema 

[MAAREK & KAISER, 1987], [SCHWANKE et al., 1989]. A clusterização é 

baseada em informações de referência cruzada detalhada, organizando unidades 

de softwares similares numa mesma categoria; contudo, a rica fonte de 

informações funcionais é a documentação em linguagem natural, assumindo 

que existe alguma disponível. 

No segundo momento, é proposto organizar os componentes indexados 

pela utilização da técnica de aglomeração hierárquica que extrai informações 

exclusivas dos índices identificados no estágio anterior e agrupa a biblioteca de 

componentes a fim de facilitar a operação de navegação. 

Diante dos trabalhos vistos até o momento e métodos de classificação 

expostos, é importante ressaltar que os métodos de recuperação de texto não 

exploram a propriedade que fundamentalmente distingue artefatos de software 

de outros tipos de artefatos: o software pode ser executado, recebendo 

parâmetros de entrada e transformando-os em saídas. No trabalho feito por 

Podgurski e Pierce [PODGURSKI & PIERCE, 1993], foi apresentado um novo 

método para automatizar a recuperação de componentes de software reusáveis 

chamado amostragem de comportamento (behavior sampling), que explora 

essa propriedade. Na forma básica da amostragem de comportamento, o 

indivíduo que esta buscando por um componente de software que satisfaça 

determinados requisitos, primeiramente especifica a interface do componente e, 

em seguida, randômicamente, escolhe uma amostra reduzida de entradas a 

partir da distribuição de entrada operacional op do componente requerido ou 

uma aproximação de op. (A distribuição de probabilidade op descreve a 

freqüência relativa em que diferentes entradas do componente requerido irão 

aparecer no ambiente operacional). O indivíduo, então, computa a saída 

experada correspodendo a cada uma das entradas da amostra, manualmente, 



Capítulo 2 – Busca e Recuperação de Componentes 

 

15 

caso seja necessário. A seguir, todos os componentes de software cuja interface 

seja compatível com a especificação dada pelo usuário são automaticamente 

indentificados e executados com as amostras de entradas. Os componentes que 

apresentarem saídas compatíveis com as especificadas pelo usuário são, 

finalmente, recuperados. Esse método não é aplicado para recuperar artefatos 

não executáveis como requisitos, projetos e planos de teste.  

A amostragem de comportamento básica tem algumas vantagens, mas 

também limitações contornáveis. Primeiramente, não pode recuperar 

componentes cuja saída seja impraticável determinar. Segundo, não pode 

recuperar componentes cujo comportamento seja “próximo”, mas não idêntico 

ao requerido pelo usuário da busca. E, por fim, não facilita a recuperação 

(direta) de tipos de dados abstratos ou suas classes de objetos próximos, ou seja, 

tipos de dados definidos por um conjunto de serviços (operações) que provêem 

e pela inter-relação daquele serviço. Podgurski e Pierce discutem essa limitação 

propondo duas extensões para a amostragem de comportamento. Uma delas 

permite ao pesquisador determinar o critério usado para recuperar um 

componente, provendo um teste de aceitação programado. A outra extensão 

suporta a recuperação de tipos abstratos de dados e classes de objetos. 

A partir da metade da década de 90, pode-se notar uma evolução na 

pesquisa relacionada à busca de componentes. Inicialmente, o foco estava no 

esquema de classificação utilizado, a partir de então as pesquisas começaram a 

considerar outros aspectos relacionados à busca de componentes. 

Frakes e Pole [FRAKES & POLE, 1994] consideram em seu trabalho um 

estudo empírico de métodos de representação para componentes de software 

reusáveis. Uma representação é um método de classificação de biblioteca, 

método de representação de conhecimento ou método de hipertexto adicionado 

a uma interface de usuário. 

O estudo empírico de Frakes e Pole avaliou a eficácia das buscas em uma 

base de dados de ferramentas UNIX, usando os quatro métodos mais utilizados 

de representação: valor-atributo, enumerativo, facetas e palavras-chave. Esses 

métodos foram escolhidos porque, até o momento do estudo, eram os mais 

utilizados. A ferramenta de busca utilizada foi a Proteus, um repositório de 

componentes que suporta múltiplas representações de métodos. As medidas 
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utilizadas para essa avaliação foram em termos de taxa de recuperação e 

precisão. Taxa de recuperação é o número de itens relevantes recuperados 

sobre o número de itens relevantes na base de dados, e precisão é o número de 

itens relevantes recuperados sobre o número total de itens recuperados.  

O experimento indicou que não existia diferença significativa entre os 

métodos em termos de taxa de recuperação. Com uma análise das variâncias por 

precisão, foi concluído que também não existia diferença significativa entre os 

quatro métodos. A partir desse marco, as pesquisas passaram a considerar 

outros aspectos relacionados à busca de componentes, como a elaboração de 

consultas, dificuldade de classificação e aspectos cognitivos da reutilização. 

O primeiro trabalho relevante após o estudo de Frakes foi apresentado por 

Henninger [HENNINGER, 1994]. Henninger sugere que construir consultas 

efetivas é tão, ou mais importante, que o algoritmo de recuperação utilizado, o 

que o levou a propor o CodeFinder,  um sistema que combina recuperação por 

reformulação de consulta (que suporta construção de consulta incremental) e 

ativação estendida (que recupera itens relacionados com a consulta). O 

CodeFinder utiliza essas técnicas para produzir um mecanismo de recuperação 

flexível que ajuda a reformular consultas mal definidas e reduzir o problema do 

vocabulário, que pode ser caracterizado como uma má combinação entre o 

entendimento do usuário sobre a informação precisada e a estrutura do 

ambiente de trabalho. 

Uma abordagem complementar para técnicas de recuperação de 

informações mais tradicionais surge em seguida com a comparação de 

assinaturas (signature matching), método para organizar, navegar e recuperar 

bibliotecas de componentes. Zaremski e Wing [ZAREMSKI & WING, 1995] 

consideram dois tipos de comparação de assinatura – comparação de funções e 

comparação de módulos.  Também consideram diferentes tipos de predicados: 

comparação exata e várias comparações relaxadas, ou seja, leva em 

consideração a assinatura com seus parâmetros de argumento e retorno de 

método. 

Posteriormente, surge o trabalho de Mili et al. [MILI et al., 1995] que 

tratou com métodos que foram desenvolvidos e testados no contexto do 

ClassServer, uma ferramenta experimental desenvolvida na Universidade de 
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Québec, em Montreal, para explorar resultados em reuso de software [MILI et 

al., 1994]. Essa ferramenta consiste de um conjunto de módulos para classificar, 

recuperar, navegar e apresentar componentes reusáveis. Os componentes, no 

contexto deste trabalho, são componentes de código fonte orientado a objeto, 

ocasionalmente acompanhados de documentos textuais. 

Dentro do contexto da pesquisa de Mili et al., foram desenvolvidas quatro 

classes de algoritmos de recuperação: (i) recuperação usando busca por todos 

os textos em documentos de software e arquivos de aplicações, (ii) navegação 

através da estrutura dos componentes, (iii) classificação em multifacetas e 

recuperação de componentes, e (iv) comparação de assinaturas. 

Os experimentos com repositórios de componentes apresentados por Mili 

et al. colocaram em questão o custo efetivo da abordagem de vocabulário 

controlado, mas não sua superioridade ou ao menos sua boa performance em 

recuperação de componentes [FRAKES & POLE, 1994]. O custo efetivo de 

implementar um método de recuperação, utilizando o vocabulário controlado, 

envolve tanto custos iniciais de instalação, quanto o custo associado com 

formulação, execução e refinamento das consultas, se deparando com dilemas 

entre desempenho e custo de implementação dos métodos [MILI et al., 1994]. 

Ao final da década de 90, Henninger [HENNINGER, 1997] apresentou 

uma abordagem que evita problemas de classificação a um alto custo, existentes 

até a primeira metade da década de 90, além do esforço de análise de domínio 

antes que um repositório pudesse ser utilizado eficientemente. A abordagem foi 

demonstrada por meio de um par de protótipos de prova de conceito: PEEL, 

uma ferramenta para semi-automaticamente identificar componentes reusáveis 

e o CodeFinder.  

Na abordagem, representações de componentes são criadas inicialmente 

com o mínimo de esforço de estruturação. Em seguida, técnicas de recuperação 

são empregadas para compensar a estrutura mínima do repositório e ajudar os 

desenvolvedores a encontrarem componentes reusáveis. À medida que os 

desenvolvedores utilizam o repositório, técnicas de indexação adaptativa são 

empregadas, gravando as ações dos usuários e incrementalmente mudando as 

representações baseadas nessas ações, para melhorar as estruturas de 

recuperação e evoluir o repositório para uma representação dos caminhos de 
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entendimento dos usuários sobre os problemas de desenvolvimento. O objetivo 

global é ter o sistema, gradualmente, construindo uma representação 

consensual dos conhecimentos dos usuários [ROMBACH, 1991] que possam 

mudar à medida que o conhecimento em uma organização evolui. 

Embora seja verdade que repositórios de componentes bem construídos e 

indexados contribuam para que componentes relevantes sejam encontrados, a 

realidade é que circunstâncias pragmáticas e inerentes impedem a criação 

desses repositórios [HENNINGER, 1997]. A natureza mal definida dos projetos 

é um dos problemas que torna difícil indexar componentes para uso futuro. 

Outro problema é o vocabulário não familiar normalmente usado no processo 

de design do software, tornando difícil para reutilizadores em potencial 

encontrarem os componentes adequados. 

Em 1998, pôde-se notar uma nítida mudança nas idéias relacionadas a 

repositórios e busca de componentes. Surgiram questionamentos sobre os 

repositórios centralizados e levantou-se a questão de que deveriam ser abertos e 

distribuídos. Apesar dos avanços obtidos com as pesquisas, ainda assim, o uso 

de repositórios de componentes não havia sido amplamente difundido nas 

empresas. Segundo Seacord [SEACORD, 1999], o motivo para isso é que os 

sistemas de repositórios existentes até então vinham falhando devido à sua 

concepção como sistemas centralizados. Problemas como excessivo controle 

sobre os componentes armazenados, baixa acessibilidade e escalabilidade do 

repositório e poucos usuários, baixo benefício por usuário e alto custo 

operacional do repositório estão entre os inibidores desse tipo de sistema. Desde 

então, surge uma linha de pesquisa que defende que repositórios devem ser 

livres e distribuídos em redes abertas, para permitir a reutilização em larga 

escala  [LUCRÉDIO et al., 2004]. 

O sistema Agora [SEACORD et al., 1998], desenvolvido pelo Instituto de 

Engenharia de Software (SEI), na Universidade de Carnegie Mellon, foi o 

primeiro a utilizar repositórios de componentes distribuídos. Esse sistema 

consiste em um mecanismo que automaticamente busca componentes pela 

Internet e os cadastra, classificando-os segundo o modelo de componentes 

utilizado e tornando-os disponíveis para reutilização. Assim, o reutilizador tem 

a seu dispor um grande número de componentes reutilizáveis, reduzindo as 
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chances de construir algo existente. Cabe ressaltar que existem diversas 

questões relacionadas a essa abordagem, inclusive questões legais, como, por 

exemplo, quanto à reutilização de componentes de terceiros. Porém, os 

resultados dessa pesquisa demonstram que é possível utilizar uma infra-

estrutura de rede aberta (a Internet) para promover a reutilização sem os 

problemas dos repositórios centralizados.  

Em paralelo aos avanços da idéia de repositórios distribuídos, Hall [HALL, 

1999] questiona se é verdadeira a idéia de que grandes repositórios de 

componentes são um fator decisivo para o sucesso da reutilização. Segundo o 

autor, é mais importante manter um conjunto restrito de componentes 

reutilizáveis, de um domínio de aplicação específico, do que manter e gerenciar 

um grande número de componentes variados. Dessa maneira, não haveria a 

necessidade de se manter repositórios muito grandes, e, portanto um complexo 

e elaborado mecanismo de busca seria de pouca utilidade.  

Independente das questões relacionadas ao papel do repositório na 

promoção do reuso, outras pesquisas continuaram seguindo essa linha. Grundy 

[GRUNDHY, 2000] propôs um repositório de componentes de software que usa 

o conceito de aspectos de componentes para indexar e consultar os 

componentes baseado em suas características sistemáticas de alto nível. Esses 

aspectos descrevem os serviços que os componentes provêem e requerem, e 

restrições não funcionais relacionados a capacidades como: gerenciamento de 

persistência e precisão, suporte ao trabalho colaborativo, processo de segurança 

e transação, configuração, dentre outros. A ferramenta de recuperação permite 

aos usuários formularem consultas de alto nível sobre capacidades que o 

componente possui e leva em consideração o contexto em que a consulta é feita 

para ajudar na sua formulação.  

Em 2000, Guo e Luqi apresentaram um trabalho com o resumo dos 

maiores repositórios de componentes reusáveis de software existentes até 

aquele momento [GUO & LUQI, 2000]. Essa pesquisa foi feita com o intuito de 

servir de base para desenvolver futuros repositórios eficientes de busca, com 

interface amigável, útil e bem organizado. Os repositórios de componentes de 

software reusáveis estudados foram os comerciais e governamentais e, ao final 
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da pesquisa, são apresentados alguns resultados comparativos para todos os 

repositórios vistos, como pode ser observado na Tabela 1.  

Tabela 1. Tabela comparativa de repositórios de componentes 
de software governamentais e comerciais [GUO & LUQI, 2000] 

Features 
Web-
Based 

Intagrated into 
CASE Environment 

Security 
Control 

Retrieval Methods 

+1 Reuse Repository  Y Y Browsing 
SALMS Y Y Y Keywords 
ASRR   Y Keywords 

The Universal Repository  Y Y Browsing  and Keywords 
AIRS   Y Facets Approach 
RLT   Y Keywords 

HSTX Reuse Repository Y  Y Keywords 
DSRS Y  Y Keywords 
LID   Y Keywords 

I-CASE  Y Y Keywords 
MORE Y  Y Keywords 
ASSET Y Y Y Keywords 
PAL Y  Y Keywords 

CAPS  Y  
Browsing, Keywords, 
Profile & Signature 

Matching 
Ada Library and Reuse 

Library (DISA) 
Y  Y Browsing  and Keywords 

 

Com base na pesquisa, reuso baseado na web é a tendência de repositórios 

de componentes de software governamental. Ser uma parte de um ambiente 

integrado CASE é a tendência de repositórios de componentes de software 

comerciais. Usualmente, o alvo do primeiro é prover um serviço dentro de um 

domínio, organização ou área. Esse tipo de repositório é usado em um escopo 

amplo. O foco do segundo é prover um ambiente integrado CASE para uma 

organização de desenvolvimento de software.  

Nesse mesmo ano, Zhuge [ZHUGE, 2000] percebendo que as abordagens 

tradicionais focavam apenas organização do repositório e técnicas de 

recuperação, propõe um framework de reuso de componente orientado a 

problema. Reuso de componente orientado a problema é uma abordagem para 

resolver problemas de domínio utilizando uma solução já existente para um 

problema similar. Esta abordagem diz respeito a quatro aspectos chaves: (i) 

descrição do problema, (ii) recuperação do componente, (iii) checagem dos 

componentes candidatos e (iv) composição da solução. A arquitetura do 

framework proposto é mostrada na Figura 3. 
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O agente de análise do problema é responsável por ajudar o usuário do 

domínio a formular a descrição do problema, satisfazendo uma sintaxe definida 

através da comunicação com o usuário. O problema do domínio pode ser 

descrito por uma hierarquia top-down de subproblemas. O agente de análise do 

problema primeiramente checa se já existe um caso similar na base de soluções 

de problemas com o caso em questão. Se existir, o caso similar é utilizado como 

o template para a solução do problema. O agente de recuperação de 

componente é responsável por recuperar um conjunto de componentes 

candidatos em termos da descrição do componente. O usuário pode também 

diretamente se comunicar com o agente de recuperação. O agente de raciocínio 

é responsável por: (i) ajudar na descrição do problema, (ii) planejar o 

problema, isto é, quebrar um grande problema em partes menores para que os 

componentes do repositório possam solucionar diretamente o problema, (iii) 

ajudar na recuperação de componentes móveis e (iv) checar se os componentes 

candidatos podem rodar corretamente no ambiente atual. 

Figura 3. Um framework de reuso de componente orientado a 

problema [ZHUGE, 2000]  

O framework provê diferentes interfaces para servir a vários tipos de 

usuários. Os usuários não precisam estar familiarizados com o repositório de 

componentes bem como os detalhes da técnica para utilizar os componentes do 
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repositório, podendo trabalhar em nível de problema, de descrição, ou mesmo 

de recuperação.  

Em 2002, o trabalho pioneiro de Ye e Fischer [YE & FISCHER, 2002] 

reuniu diversos conceitos, técnicos e humanos, sendo o primeiro a explorar os 

aspectos cognitivos e sociais da busca encontrados pelos desenvolvedores de 

software: como motivá-los a reusar e como reduzir a dificuldade de localizar 

componentes em um grande repositório de componentes. A pesquisa explorou 

um novo estilo de interação entre desenvolvedores e sistemas de repositório de 

componentes, permitido pelo mecanismo de recuperação de informação. Ao 

invés de passivamente esperar por desenvolvedores de software explorarem o 

repositório de componentes com consultas explícitas, a recuperação de 

informações automaticamente localiza e apresenta componentes através de 

aplicações escritas parcialmente pelos desenvolvedores como consultas 

implícitas. Ye e Fischer planejaram e implementaram um sistema chamado 

CodeBroker, que ilustra técnicas diferentes para fazer a recuperação de 

componentes relevantes e personalizados ao background de um desenvolvedor 

individual. Avaliações empíricas da ferramenta mostraram que a recuperação de 

informação é efetiva em promover reuso. 

Segundo alguns estudos realizados por Ye e Fischer, existem diferentes 

níveis de conhecimento sobre um repositório de componente, como mostra a 

Figura 4. O retângulo L4 representa o espaço de informação atual e os ovais (L1, 

L2 e L3) representam os diferentes níveis de conhecimento do usuário no 

espaço de informação. L1 representa os elementos que são bem conhecidos e 

podem ser facilmente reutilizados sem a necessidade de se consultar algum tipo 

de documentação ou ajuda. L2 contêm os elementos que são vagamente 

conhecidos e podem ser reutilizados mediante a consulta de algum tipo de 

documentação. L3 contém os elementos que os usuários antecipam sua 

existência. Alguns destes não existem, logo contêm elementos que o usuário 

acredita existir, mas não existem realmente.  

A existência de muitos elementos que estão na área L4-L3 não é prevista 

pelo usuário. Mecanismos de navegação e busca que precisam do usuário para 

iniciar o processo de localização de informação não podem ajudá-los a obter 



Capítulo 2 – Busca e Recuperação de Componentes 

 

23 

informações dessa área (L4-L3), porque eles não vão solicitar ajuda se 

desconhecem a existência das informações disponíveis [YE & FISCHER, 2002]. 

Dentro desse conjunto de elementos, apenas alguns são realmente 

relevantes ao problema do usuário, como representado pela nuvem na Figura 4. 

Portanto, idealmente um mecanismo de busca deve ser capaz de recuperar 

apenas a informação relevante. Elementos bem conhecidos (L1) não devem ser 

recuperados, visto que o usuário já sabe a sua localização. 

Os estudos mostraram que, em face de um problema, os usuários 

começavam a procurar elementos que se encontravam em L2 e L3. Elementos 

em L4-L3 eram ignorados, e a oportunidade de reuso perdida. Sendo assim, o 

repositório deveria ser responsável por antecipar a necessidade do usuário e 

recuperar essa informação mesmo que ela não fosse explicitamente requisitada. 

Esse tipo de situação levou a idéia do chamado repositório ativo. 

Figura 4. Diferentes níveis de conhecimento sobre um repositório de 

software [YE & FISCHER, 2002]  

Obviamente, saber qual é o melhor momento para recuperar a informação 

de modo que o usuário não seja excessivamente perturbado e tenha seu trabalho 

prejudicado não é uma tarefa simples. Estas e outras questões são discutidas 

por Ye e Fischer, onde também são mostrados os resultados da utilização de um 
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mecanismo de repositório ativo em um ambiente desenvolvimento, 

comprovando a viabilidade dessa abordagem. 

Em seguida surge o Cadena [HATCLIFF et al., 2003], um ambiente 

integrado ao Eclipse para construir e modelar sistemas CCM (CORBA 

Component Model) que incorpora serviços não funcionais como tempo real, 

qualidade de serviço e distribuição. Cadena foi usado no U.S. DARPA PCES 

para prover suporte para experimentos com frameworks CCM em tempo real 

como o CIAO solicitado para o desenvolvimento de sistemas de aviação para a 

Boing. No entanto esse sistema não é escalável e as modelagens não funcionais 

não são triviais.  

Em 2005, aparece o Koders [KODERS, 2005], o primeiro mecanismo de 

busca open source desenvolvido. Ele conecta diretamente com sistemas de 

controle de versões (como o CVS e Subversion) para identificar o código fonte, 

sendo capaz de identificar 30 diferentes linguagens de programação e vinte 

licenças de software, porém, não é integrada à ferramenta de desenvolvimento 

do programador. O mecanismo de busca pode ser acessado apenas via web. O 

projeto Koders é mantido pelo Centro de Recursos Arquiteturais da Microsoft6. 

Holmes e Murphy apresentam, nesse mesmo ano, o Strathcona [HOLMES 

& MURPHY, 2005], um plug-in para o Eclipse que localiza amostras de código 

fonte para ajudar os desenvolvedores no processo de implementação. As classes 

são escolhidas com base nas suas similaridades com o código que o 

desenvolvedor está escrevendo, através de seis heurísticas diferentes. Após fazer 

a busca no repositório, o plug-in exibe cada classe encontrada com o código que 

está sendo desenvolvido, se existir, e estrutura um modelo de aplicação das 

classes recuperadas pela busca. O Strathcona, contudo, foi projetado para 

acessar apenas repositórios locais [GARCIA et al., 2005]. 

Para resolver esse problema surge, no mesmo ano, o MARACATU 

[GARCIA et al., 2005] [GARCIA et al., 2006], um mecanismo de busca de 

componentes de software também desenvolvido como um plug-in para o 

                                                   

 

6 http://www.microsoft.com/architecture 
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ambiente Eclipse. O mecanismo, atualmente, permite o reuso dos componentes 

por meio de buscas em repositórios por código fonte Java em projetos de 

software. A busca dos componentes é realizada por meio da combinação de 

técnicas de busca por palavras-chave e facetas, utilizando o mecanismo do 

Lucene para indexar e ranquear esses artefatos. O mecanismo é capaz de fazer 

buscas em servidores CVS, carregar os componentes selecionados, indexá-los 

localmente e exibi-los no ambiente de desenvolvimento.  

O ADMIRE [MASCENA, 2006], um ambiente de reuso integrado ao 

Eclipse, vem em seguida e pode-se afirmar que é complementar ao MARACATU 

com esquema de entrega de informações ativa nos moldes do CodeBroker [YE & 

FISCHER, 2002]. Uma nova métrica de reuso também é proposta com o 

objetivo de monitorar a atividade de reuso alcançada e assim poder tomar ações 

corretivas. 

2.2 Retrospecto da Evolução das Pesquisas 

A Figura 5 representa bem o resumo da pesquisa feita na área de busca e 

recuperação de componentes e sua evolução até o ano presente.  

Existem alguns trabalhos-chave (representados por um “X” na Figura 5) 

que marcam as principais mudanças na pesquisa dessa área. Inicialmente, o 

foco estava no esquema de classificação utilizado até 1994, quando o trabalho de 

Frakes e Pole [FRAKES & POLE, 1994] mostrou que os diferentes métodos de 

classificação eram iguais. Então outras questões passaram a ser consideradas. 

Em 1998, a idéia de repositórios abertos e distribuídos foi primeiramente 

mencionado por Seacord [SEACORD et al., 1998] [SEACORD, 1999]. Em 2002 

o trabalho de Ye e Fisher [YE & FISCHER, 2002] agrupou diferentes conceitos, 

técnicos e humanos em uma nova abordagem para repositórios. Em seguida 

surge a preocupação em desenvolver ambientes integrados de desenvolvimento, 

análise e verificação para sistemas baseados em componente [HATCLIFF et al., 

2003] e o surgimento do primeiro mecanismo de busca open source [KODERS, 

2005]. 

A linha do tempo mostrada na Figura 5, extensão do trabalho de pesquisa 

feito por Lucrédio et al.  [LUCRÉDIO et al., 2004],  apresenta as mudanças 

ocorridas desde o fim do último milênio até os dias atuais. Como pode ser 
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observado, o foco atual está no desenvolvimento de mecanismos de busca 

integrados ao ambiente de trabalho do desenvolvedor, utilizando repositórios 

distribuídos e abertos. Autores como Traas [TRAAS & HILLEGERSBERG, 

2000] dizem que o lugar mais apropriado para comprar e vender componentes 

deve ser a rede aberta. 

Figura 5. Evolução das pesquisas na área de busca e recuperação de 

componentes de software  

Conseqüentemente, os trabalhos atuais em busca e recuperação de 

componentes focam em repositórios distribuídos, convergindo para auxiliar no 

surgimento de um mercado de componentes, que vão entregar componentes de 

software reusáveis para desenvolvedores do mundo inteiro [SEACORD et al., 

1998] [SILVEIRA, 2000]. Esse mercado irá exigir repositórios distribuídos pela 

Internet, que possam ser facilmente acessados por desenvolvedores, seja no seu 

próprio ambiente de desenvolvimento ou via web. Deverá permitir o 

armazenamento de componentes em diversos formatos, que irão executar em 

diferentes plataformas e em diferentes modelos de componentes. 

Lucrédio et al.  [LUCRÉDIO et al., 2004] enfatizam que para construir 

esses mecanismos devem ser considerados requisitos de segurança, formulação 

de consulta, alta taxa de recuperação e precisão, descrição do componente, 

familiaridade do repositório, interoperabilidade e performance. Com este 

conjunto de requisitos atendidos é possível criar um eficiente mecanismo de 

busca e recuperação de componentes de software, possibilitando um reuso 

efetivo e em larga escala. A Tabela 2 resume os principais mecanismos de busca 

apresentados neste capítulo e quais requisitos, considerados primordiais 
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segundo as pesquisas feitas em busca e recuperação de componentes, estes 

mecanismos atendem. 

Tabela 2. Resumo dos principais mecanismos de busca por 
componentes existentes com os requisitos considerados primordiais  

 
Se

gu
ra

n
ça

 

F
or

m
u
la
çã

o 
d
e 

co
n
su

lt
a 

A
lt
a 
ta

xa
 d
e 

re
cu

p
er

aç
ão

 e
 

p
re

ci
sã

o 

F
am

il
ia
ri
d
ad

e 
d
o 

re
p
os

it
ór

io
 

In
te

ro
p
er

ab
il
id

ad
e 

P
er

fo
rm

an
ce

 

B
u
sc

a 
A
ti
va

 

In
te

gr
aç

ão
 c
om

 
ID

E
s 

CodeFinder         
Agora         

CodeBroker         
Cadena         
Koders         

Strathcona         
MARACATU         
ADMIRE         

 

Historicamente, a questão de segurança vem sendo dada pouca 

importância na área de busca por componentes, como pode ser visto na Tabela 

2. Uma vez que a maioria das abordagens de reuso ocorrem apenas “dentro de 

casa”, pouco esforço é necessário para evitar que pessoas não autorizadas 

acessem o sistema. Contudo, segurança deve ser considerada em algumas 

ocasiões, principalmente no cenário atual de crescente utilização de repositórios 

distribuídos e em rede aberta pelos mecanismos de busca.  

Outra deficiência dos mecanismos existentes está na utilização de sistemas 

de repositórios que ajudem os usuários a explorarem e manterem familiaridade 

com a informação existente para que, em buscas futuras, possam localizar os 

componentes necessários de forma fácil.  

2.3 Considerações Finais 

A área de reuso de software, mais especificamente de busca e recuperação de 

componentes, tem sido investigada há anos e evoluído bastante desde o seu 

surgimento, mas ainda há muito o que se estudar para atingir um reuso efetivo. 
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Neste capítulo foi apresentado um estudo sobre a área de busca e 

recuperação de componentes e as principais mudanças no foco das pesquisas, 

com o passar dos anos. Foi discutida também a necessidade de representar, 

armazenar, organizar, recuperar e manter informações e, sobretudo, identificar 

a necessidade do usuário de tal forma que consiga recuperar os componentes 

que melhor atendam a sua necessidade.  

O próximo capítulo discute uma nova técnica de busca, surgida 

recentemente na web, que procura ajudar na solução proposta neste trabalho: 

folksonomia.  



 

 

3  Folksonomia 

A principal motivação deste trabalho é melhorar a precisão das buscas e 

recuperação de componentes de software através da utilização da folksonomia. 

Com isso, uma contextualização apropriada dos conceitos envolvidos nessa nova 

abordagem se faz necessária.  

Este capítulo descreve a folksonomia e procura explicar porque essa 

abordagem de classificação vem se mostrando tão popular entre os usuários da 

web. A discussão é organizada como se segue: a Seção 3.1 introduz os conceitos 

de folksonomia, seguida pela Seção 3.2 com suas características e 

funcionalidades. A Seção 3.3 mostra algumas limitações da folksonomia, em 

seguida, na Seção 3.4, são apresentadas as prováveis razões para essa 

abordagem funcionar e estar atingindo grande popularidade. Por fim, alguns 

trabalhos que utilizam folksonomia são apresentados na Seção 3.5 e as 

considerações finais na Seção 3.6. 

3.1 Conceitos da Folksonomia 

Marcar conteúdos com termos que o descrevem, também chamado de palavras-

chave ou tags, é uma forma comum de organizá-los para futura navegação, 

filtragem ou busca. Embora organizar conteúdos eletrônicos dessa forma não 

seja algo novo, uma forma colaborativa desse processo, ao qual foi dado o nome 

de tagging por seus proponentes, está ganhando cada vez mais popularidade na 

Web.  
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Etnoclassificação, classificação cooperativa, folksonomia7, dentre tantas 

outras denominações, por sua vez, é uma técnica nova que vem causando 

grande agitação nas comunidades de arquitetura da informação [STURTZ, 

2004], porém tem sido relativamente pouco pesquisada no meio acadêmico até 

o momento. Ela utiliza o sistema democrático de tagging, que reflete a opinião 

do público em geral sobre determinado objeto, associado à identificação das 

pessoas que fazem essa classificação, introduzindo uma abordagem distribuída, 

inovadora, baseada em uma classificação social.  

Essa abordagem produz resultados que refletem com mais exatidão o 

modelo conceitual da população sobre a informação, tornando a própria 

comunidade responsável pela classificação dos dados - algo que seria impossível 

até para um exército de bibliotecários experientes e, impreciso, se deixado a 

cargo de sistemas automatizados. A Figura 6 mostra essa situação com o usuário 

atribuindo termos ao objeto em evidência e compartilhando com os demais 

usuários do sistema. 

Figura 6. Classificação cooperativa e compartilhamento das tags 

entre os usuários 

 

                                                   

 

7 Durante este trabalho, o termo “folksonomia” será o adotado, uma vez que esse é o termo que 

tem prevalecido nas discussões populares e evita algumas confusões e insinuações que termos 

como “etnoclassificação” e “classificação cooperativa” podem suscitar. 
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3.2 Características da Folksonomia 

Repositórios normalmente permitem que componentes de sua coleção sejam 

classificados por palavras-chave atribuídas. Contudo, tradicionalmente, essa 

categorização ou indexação é feita por um especialista, como um administrador 

do repositório, ou derivado do material provido pelos autores dos componentes, 

necessitando uma clara visão comum do domínio e usuários hábeis que 

entendam as categorias e estrutura da classificação para usar o repositório sem 

problemas. Em contraste, folksonomia é a prática de permitir qualquer pessoa – 

especialmente consumidores – a atribuir livremente palavras-chave ou tags aos 

objetos. Essas informações são organizadas de forma não hierárquica e sem 

relação entre os termos no vocabulário, pelos usuários, durante o processo de 

inserção das tags. 

Em folksonomia, devem-se ter três elementos de dados distintos [WAL, 

2006]: (i) a tag, pedaços de informação separados de um objeto, mas 

relacionados com ele; (ii) um claro entendimento do objeto que está sendo 

“rotulado”; e (iii) uma identidade da pessoa que está “rotulando” esse objeto. 

Esses três pontos permitem que qualquer pessoa possa colocar tags com 

informações sobre objetos para sua própria recordação. A condição sobre 

identidade permite a identificação individual do autor da tag, refletindo o 

vocabulário do usuário, o qual não é uma propriedade que tagging em geral 

provê a priori. Poder discernir a pessoa e suas tags em informações e objetos 

distintos é uma grande vantagem para encontrar comunidades. Um indivíduo 

pode facilmente encontrar outros indivíduos que tenham rotulado o mesmo 

objeto com a mesma tag e através disso encontrar pessoas com as mesmas 

formas de pensar e interesses.  

A Figura 7 ilustra o funcionamento dessa abordagem, com indivíduos 

classificando objetos, buscando por objetos “rotulados” no repositório e por 

objetos classificados por determinado autor. 
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Figura 7. Esquema do funcionamento da folksonomia 

Outra importante funcionalidade associada à folksonomia é o tag cloud, 

uma representação visual das tags mais usadas em um conjunto de informações 

rotuladas. Normalmente, as tags mais usadas são representadas em fontes 

largas ou enfatizadas, enquanto a ordem é geralmente alfabética. Logo, 

encontrar uma tag por alfabeto ou por popularidade é possível. Selecionando 

uma tag única em uma tag cloud irá levar o indivíduo a uma coleção de itens 

que estão associados com aquela tag. 

Tudo isso é feito com relativo baixo custo, particularmente, quando 

comparado ao esforço e ao custo de se manter e atualizar uma taxonomia [WAL, 

2006], tornando-se uma ferramenta valiosa para atingir uma melhor precisão 

nas buscas. 

3.3 Limitações 

Críticas à folksonomia surgem devido a problemas inerentes a sua natureza de 

vocabulário não controlado de termos em um espaço de nomes não hierárquico, 

onde não existe nenhuma definição clara de relação entre os termos no 

vocabulário, aumentando a complexidade de recuperar informações [MATHES, 

2004]. Alguns desses problemas incluem a polisemia, palavras que têm 

múltiplos significados; sinônimo, múltiplas palavras com o significado similar 

ou igual; e variações de níveis básicos, como palavras no plural, por exemplo 

[GOLDER & HUBERMAN, 2005]. 
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3.3.1 Polissemia 

O termo polissemia significa múltiplos (“poly”) sentidos (“semy”) [GOLDER & 

HUBERMAN, 2005]. Essas ambigüidades entre as tags podem surgir quando 

usuários usam a mesma tag em diferentes circunstâncias. Por exemplo, o termo 

“janela” pode referir-se a um buraco na parede de um imóvel ou ao painel de 

vidro que reside dentro dele. Na prática, polissemia enfraquece os resultados da 

consulta, retornando itens relacionados, mas potencialmente inaplicáveis. 

3.3.2 Sinônimos 

Sinônimos, ou múltiplas palavras com o mesmo significado ou similar, são um 

grande problema para sistemas de tagging [GOLDER & HUBERMAN, 2005]. 

Inconsistências entre os termos usados em tagging pode dificultar a busca por 

todos os itens relevantes para o usuário. Por exemplo, itens sobre televisão 

podem ser relacionados a “televisão” ou “tv”. Esse problema é inerente a 

sistemas colaborativos, onde todos os autores precisam concordar com uma 

convenção ou aceitar que devem editar múltiplas ou mais complexas consultas 

para cobrir boa parte das possibilidades de termos. 

3.3.3 Variações de níveis básicos 

Plural, partes de palavras e ortografia podem bloquear um sistema de tagging 

[GOLDER & HUBERMAN, 2005]. Refletindo o aspecto cognitivo da hierarquia 

e categorização, o problema do nível básico surge quando termos relacionados 

que descrevem um item variam ao longo de um espaço, de um nível de 

abstração geral ao mais específico. Por exemplo, se as tags “gato”, “felino” e 

“animal” são distintas, então a consulta por uma não vai buscar as demais, a 

menos que o sistema tenha a capacidade de executar essa tarefa, porém todas 

são maneiras razoáveis de descrever uma entidade particular. O problema recai 

no fato de que diferentes pessoas podem considerar termos de níveis diferentes 

de especificidade como sendo mais útil ou apropriado para descrever o item em 

questão. 

Além dos problemas apresentados, típicos de vocabulário não controlado, 

para que essa técnica de busca funcione, é necessária a utilização por um grande 

número de pessoas, populando o repositório com termos coerentes com os 

objetos em questão. Esse é mais um fator inibidor dessa abordagem, só 

apresentando bons resultados para sistemas cooperativos, com o repositório 

fortemente populado pelos usuários.  
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Apesar das limitações apresentadas, folksonomia, com sua natureza não 

controlada, tem a capacidade de adaptar-se rapidamente a mudanças e 

necessidades do vocabulário do usuário. Não existe nenhum custo significativo 

para o usuário ou sistema adicionar novos termos à folksonomia. O problema 

maior reside na grande multiplicidade de termos e vocabulários, gerando 

volumes de dados inúteis ou irrelevantes para o usuário [MATHES, 2004].  

3.4 Fatores para a Folksonomia Funcionar 

É difícil definir uma métrica sob a qual se possa argumentar que folksonomia é 

um sucesso ou fracasso [MATHES, 2004]. Embora seja claramente um 

fenômeno popular, ainda não são totalmente aparentes quais benefícios em 

potencial essa abordagem pode possuir. Porém, à medida que parece ser efetiva 

em sistemas de busca como uma alternativa para organizar e recuperar 

informações, e que um grupo grande de pessoas está utilizando esses sistemas, é 

postulado ser devido a alguns fatores importantes que incluem [MATHES, 

2004]: 

� O custo total para usuários do sistema em termos de tempo e esforço 

são bem mais baixos do que sistemas com esquemas de categorização 

e classificação hierárquica complexa; 

� Em adição a essa diferença estrutural, o contexto do uso nesses 

sistemas não é apenas o de uma organização pessoal, mas de 

comunicação e compartilhamento da informação; 

� A mudança conceitual do profissional, designado para caracterizar 

claramente esquemas de classificação e categorização, para um 

conjunto ad-hoc de palavras, possibilitando aos usuários, – não 

apenas profissionais – sem qualquer treinamento ou prévio 

conhecimento, a participar de imediato do sistema. É o usuário final 

entrando na seara do administrador especializado do sistema e 

organizando as informações de baixo para cima. Contudo, existe o 

risco do usuário “rotular” informação de forma equivocada devido à 

falta de conhecimento sobre o objeto; 

� A participação se torna fácil em termos de tempo, esforço e custo 

cognitivo; 
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� Diminui as barreiras para a cooperação. Grupos de usuários não 

precisam concordar com uma hierarquia de tags ou taxonomias 

detalhadas, apenas, em sentido geral, com o “significado” de uma tag 

suficiente para rotular materiais similares com termos para serem 

valores cooperados e compartilhados. Embora isso requeira 

mudanças no vocabulário de alguns usuários, não é jamais algo 

imposto; 

� Finalmente, existe a tendência de compartilhar os objetos que foram 

selecionados e “rotulados” pelos usuários com os demais do sistema, 

não restringindo apenas aos objetos que os usuários precisam 

encontrar para si próprio futuramente. 

3.5 Trabalhos utilizando Folksonomia 

A diferença entre folksonomia e outros esquemas de classificação e metadados 

fica aparente quando aplicada a uma coleção atual de informações. Dois dos 

melhores exemplos conhecidos de folksonomia em ação são provavelmente 

Del.icio.us e Flickr. Eles são softwares sociais voltados para diferentes 

necessidades e perfis do usuário, mas a idéia básica é simples para fazer pessoas 

compartilharem itens com tags associadas. 

Del.icio.us, ou Delicious, é um sistema de tagging colaborativo para 

organizar páginas web o qual seu criador, Joshua Schachter, chama de “social 

bookmarks manager”. 

Delicious é considerado “social” por que, não apenas uma pessoa pode ver 

seu próprio bookmark, mas também ver todos os demais do sistema [GOLDER 

& HUBERMAN, 2005]. A página inicial do Delicious mostra as mais recentes 

páginas da web adicionadas, incluindo as tags atribuídas a elas, quem criou, e 

quantas outras pessoas têm essa mesma página em comum no seu bookmark. 

Existe também a página “popular”, que mostra a mesma informação com as 

URLs que são mais populares. Uma pessoa do sistema também pode ver 

qualquer outra página pessoal dos usuários e filtrá-las por tag, da mesma forma 

que pode fazer com sua própria página. 

Através de outras páginas pessoais e de páginas “populares”, usuários 

podem ter uma noção do que os outros usuários acham interessante. Através da 

navegação por pessoas e tags específicas, os usuários podem encontrar websites 
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que são do interesse deles e pessoas que tenham interesses em comum. Isto é 

visto como a principal característica do Delicious. 

Flickr, um gerenciador de fotos, possui um sistema similar ao adotado e 

modelado pelo Delicious, associando tags livremente às fotos [MATHES, 2004]. 

É necessário que os usuários criem uma conta assim como o Delicious, e é livre 

para se associar. Existe ainda a opção de se pagar por uma conta com mais 

funcionalidades, como mais espaço de armazenamento para fotografias, por 

exemplo. 

A diferença básica entre esses dois sistemas consiste no fato de que 

enquanto as tags no Delicious são primariamente dos usuários de documentos 

da web, que foram escritos por outra parte, Flickr é primariamente usado por 

indivíduos para gerenciar suas próprias imagens digitais, e a maioria das tags 

são fotos, rotuladas pelo próprio usuário que as criou. 

Contudo, folksonomia não é limitada apenas à “blogosfera”, ou seja, a 

comunidade ou rede social que fazem parte dos Blogs. Grandes empresas 

também têm começado experimentos com folksonomias. Um exemplo é a 

Intranet da IBM que serve 315.000 empregados da IBM espalhados pelo mundo 

em diferentes línguas e com múltiplas regras e informações necessárias [IBM, 

2005]. Embora realmente usem uma taxonomia controlada, foi anunciado o 

início de experimentos com folksonomia para manter informações atualizadas e 

organizadas, seguindo o caminho pessoal dos usuários de acessar o sistema. 

De uma forma mais abstrata, o mecanismo de busca do Google8 também 

faz uso da folksonomia e, segundo alguns pesquisadores, é com o uso dessa 

técnica que reside o segredo do sucesso do mecanismo [FRIEDMAN, 2004]. A 

relevância do ranqueamento dos resultados da busca no Google é de acordo com 

a sua popularidade. Quanto mais links em websites para um determinado tópico 

em uma página particular, é mais provável essa página ser ranqueada próxima 

do topo dos resultados da busca no Google. Contudo, a fórmula que o Google 

utiliza para ranquear seus resultados de buscas é um segredo guardado “a sete 

chaves”. Eles recentemente menosprezaram o peso acordado aos blogs para 

desencorajar a prática conhecida como bombardeio no Google (Google 

                                                   

 

8 http://www.google.com/ 
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bombing), onde bloggers procuram coletivamente modificar os resultados da 

busca do Google.  

Além dos trabalhos citados, merecido o destaque por seu grau de 

relevância, são inúmeros os softwares sociais que utilizam folksonomia, como 

Simpy.com, Yahoo!MyWeb, Furl, dentre outros. Uma lista exaustiva de serviços 

que utilizam essa abordagem, porém voltada apenas para páginas da web, pode 

ser encontrada em [3Spots, 2006]. 

3.6 Considerações Finais 

Apesar das desvantagens que acompanham um vocabulário não controlado 

(duplicação, inconsistência, imprecisão, etc.), folksonomia apresenta inúmeras 

oportunidades para exploração e aplicação, como visto nos trabalhos da Seção 

3.5, porém não deve ser vista como uma substituição à taxonomia, mas como 

um meio de melhorá-la, visto que taxonomias exigem um grande trabalho e são 

caras para construir e manter [WAL, 2006]. 

Neste capítulo foi apresentado o conceito de folksonomia com suas 

características e funcionalidades principais, bem como os requisitos necessários 

para um mecanismo de busca, utilizando essa abordagem nas três primeiras 

seções. As limitações da folksonomia foram postas em evidência na Seção 3.3 e, 

em seguida, na Seção 3.4 foram apresentadas as prováveis razões para essa 

abordagem funcionar e estar atingindo grande popularidade. Por fim, alguns 

trabalhos que utilizam folksonomia foram apresentados na Seção 3.5. 

Com todos os conceitos fundamentais descritos apropriadamente, o 

capítulo seguinte apresenta a solução proposta com uma discussão detalhada 

sobre os seus aspectos de análise, projeto e implementação. 



 

 

4  Um Mecanismo de 
Classificação Cooperativa 
para Busca e Recuperação 
de Componentes de 
Software 

Analisando os trabalhos discutidos no Capítulo 2, pode se concluir que uma 

ferramenta integrada ao ambiente de trabalho, onde o desenvolvedor possa 

buscar os componentes de software através das características que imagina estar 

classificado esse componente no repositório, ranqueados de acordo com seu 

grau de relevância e disponíveis para download no projeto corrente são 

requisitos essenciais para o sucesso de um mecanismo. O MARACATU, um 

mecanismo open source de busca e recuperação de componentes de software 

em repositórios, integrado ao ambiente de trabalho do desenvolvedor, visa 

atender essas exigências. 

A primeira versão do MARACATU foi idealizada por membros do grupo 

RiSE e desenvolvido em conjunto com estudantes da pós-graduação do CIn-

UFPE na disciplina de Engenharia de software9, e combina os esquemas de 

busca por palavras-chave e facetas [GARCIA et al., 2005] [GARCIA et al., 

2006]. Com o objetivo de conseguir melhorar a precisão das buscas por 

componentes, a versão atual proposta neste trabalho complementa a abordagem 

original de classificação do mecanismo de busca, introduzindo o conceito de 

folksonomia. 

                                                   

 

9 http://www.cin.ufpe.br/~in953 
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Inicialmente, este capítulo descreve a versão anterior do mecanismo, com 

os requisitos e a arquitetura adotada. Em seguida, é apresentada a solução 

proposta, baseada nos resultados das pesquisas em buscas e recuperação de 

componentes e folksonomia. Por fim, os detalhes da implementação são 

discutidos. 

4.1 Versão Anterior do MARACATU 

A versão anterior do MARACATU [GARCIA et al., 2006] combina dois 

esquemas tradicionais de classificação: (i) por palavras-chave e (ii) baseada 

em facetas [PRIETO-DIAZ & FREEMAN, 1987]. O código fonte de classes Java, 

que é considerado no MARACATU como um componente white-box, pode ser 

indexado pelo mecanismo que acessa repositórios CVS abertos e distribuídos ou 

internos de uma determinada empresa, indexando e ranqueando os artefatos 

usando o mecanismo de busca Lucene [HATCHER & GOSPODNETIC, 2004]. 

Por fim, como uma estratégia para filtrar os artefatos com potencial de reuso, o 

JavaNCSS [LEE, 2005] é utilizado.  

A seguir, os requisitos fundamentais do sistema são descritos seguidos 

pela visão detalhada da arquitetura inicial do MARACATU.   

4.1.1 Requisitos 

Para o desenvolvimento do MARACATU, foram levantados requisitos funcionais 

e não funcionais pelos membros do grupo RiSE, baseados no conhecimento e 

estudos dos mecanismos de busca e recuperação existentes [GARCIA et al., 

2005] [GARCIA et al., 2006]. A seguir estão listados os principais requisitos da 

versão inicial do sistema:  

Requisitos Funcionais 

� Configurar repositórios: os desenvolvedores devem poder 

configurar manualmente a lista dos repositórios CVS da web ou 

intranet de onde o MARACATU deve fazer o check-out dos 

componentes [GARCIA et al., 2005]. Será possível a qualquer 

momento realizar uma busca nos repositórios cadastrados para 

encontrar novas versões dos componentes consumidos, ou novos 

componentes. Essa informação deve ficar armazenada em uma base 

de dados segura e consistente. Assim, sempre que novos check-out 

forem feitos, deve ser refeito o índice dos componentes. 
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Para configurar um repositório, devem ser fornecidas todas as 

informações necessárias para o seu acesso, como, o host, cvs root, 

usuário e senha, tipo de conexão e porta. O desenvolvedor deve 

possuir as informações listadas para cada repositório ao qual desejar 

ter acesso.  

� Armazenar componentes localmente: o MARACATU deve fazer 

o check-out dos componentes localizados e candidatos ao reuso e 

armazená-los localmente em uma cache (centralização do repositório 

de componentes para reuso) por questão de performance das buscas 

[GARCIA et al., 2005]. Esse diretório local onde os componentes são 

armazenados deve ser configurado previamente pelo administrador 

do sistema.  

� Atualizar componentes: periodicamente, os repositórios 

cadastrados devem ser acessados para verificar a existência de novos 

componentes e/ou a atualização de componentes já existentes 

[GARCIA et al., 2005]. Nesse caso, esses dois tipos de componentes 

(novos e atualizados) devem ser baixados para a cache. Sempre que 

novos check-out forem feitos, deve ser refeito o índice dos 

componentes.  

� Busca por palavras-chave: a busca deve poder ser realizada por 

meio do uso de palavras-chave, como a maioria dos mecanismos de 

busca web, para não haver a necessidade do aprendizado de um novo 

método de busca [GARCIA et al., 2005] [GARCIA et al., 2006]. A 

busca deve aceitar como entrada uma string e interpretar operadores 

lógicos como “AND” e “OR”. Esse método de busca deve poder ser 

combinado a outros métodos, como busca por facetas, por exemplo, 

para recuperar os componentes e obter resultados mais satisfatórios. 

� Busca baseada em facetas: a busca deve poder ser realizada por 

meio de facetas e também combinada com outros métodos de busca, 

como busca por palavras-chave, por exemplo. O sistema deve 

disponibilizar um módulo para a manutenção das facetas, contendo 

as opções para cadastrar, alterar e remover facetas [GARCIA et al., 

2006]. No cadastro de uma faceta devem ser informadas as regras 

para a identificação da mesma. Uma faceta é formada pelo par 
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atributo-valor [PRIETO-DIAZ & FREEMAN, 1987] como explicado no 

Capítulo 2.  

As facetas irão funcionar como restrições, diminuindo o universo 

de busca do MARACATU, acelerando a identificação dos 

componentes e aumentando o desempenho da busca.  

� Apresentação dos resultados das buscas: os resultados das 

buscas deverão ser apresentados no ambiente do desenvolvedor 

[GARCIA et al., 2006]. Dessa forma, os desenvolvedores poderão 

mais facilmente reusar os artefatos no projeto em que se encontram 

trabalhando. 

� Efetuar download: os desenvolvedores devem poder efetuar o 

download dos componentes encontrados na busca para o projeto em 

que esteja trabalhando [GARCIA et al., 2006]. Esse procedimento 

deve ocorrer da seguinte forma: 

i. Se nenhum projeto do Eclipse estiver aberto, o MARACATU deve 

disponibilizar uma tela, com todos os projetos existentes, para o 

desenvolvedor selecionar em qual (is) projeto (s) o componente 

será copiado; 

ii. Se um projeto estiver aberto, o download do componente deve ser 

feito automaticamente para esse projeto; 

iii. Se mais de um projeto estiver aberto, o MARACATU deve 

disponibilizar uma tela, com os projetos abertos, para o 

desenvolvedor selecionar em qual (is) projeto (s) o componente 

será copiado. 

� Pré-visualização do componente: os desenvolvedores devem 

poder visualizar o componente antes de fazer o download [GARCIA et 

al., 2006]. Essa é uma funcionalidade importante para que o 

desenvolvedor possa determinar se é interessante recuperar o 

componente ou não. Com isso, economiza-se considerável tempo, 

uma vez que o procedimento de check-out, necessário para fazer o 

download de um componente do CVS, pode requerer um tempo 

significativo de processamento.    
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Requisitos Não Funcionais 

� Usabilidade: a interface do MARACATU deve ser amigável, ou seja, 

deve ter a capacidade de ser compreendida, aprendida, usada e 

apreciada pelos usuários, quando utilizada nas condições 

especificadas pelo sistema. Com isso, ganha-se em eficiência, eficácia 

e satisfação junto ao público do produto. Esse é um requisito 

imprescindível para o sucesso e aceitação da ferramenta. 

� Portabilidade: em um cenário que envolve repositórios 

distribuídos, é inevitável não pensar em portabilidade. O sistema deve 

ser capaz de ser instalado e executado em diferentes arquiteturas de 

sistemas computacionais, não dependendo de uma plataforma 

específica, uma vez que organizações normalmente têm plataforma de 

desenvolvimento heterogênea. Por plataforma, entende-se os 

diferentes conjuntos de arquiteturas de hardware ou sistema 

operacional.  

� Extensibilidade: a arquitetura deve levar em consideração futuras 

extensões no sistema, com tecnologias que facilitem futuras 

expansões e integrações com outros sistemas e repositórios. Nesse 

sentido, a solução proposta deve ser genérica o suficiente para 

permitir a inclusão de novos tipos de indexadores, algoritmos de 

ranqueamento, e métodos de busca e recuperação de componentes 

com o menor impacto possível na infra-estrutura do sistema, bem 

como acomodar novos tipos de artefatos – como, especificações de 

caso de uso, documentação e unidades de programa -, formatos e 

linguagens de programação.  

� Desempenho: o desempenho é usualmente medido em termos de 

tempo de resposta. Sistemas centralizados envolvem variáveis 

relacionadas ao poder de processamento e algoritmos de busca. Já em 

sistemas distribuídos, outras variáveis devem ser consideradas, como, 

por exemplo, controle de tráfego da rede, distância geográfica e, claro, 

o número de componentes disponíveis  [LUCRÉDIO et al., 2004]. 

Esse requisito é considerado crítico, uma vez que usuários 

podem abandonar o sistema de busca caso o tempo percebido para 

recuperar os componentes esteja acima do esperado. O 
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desenvolvimento do sistema deve, portanto, abordar os problemas 

com desempenho que serão enfrentados pelo desenvolvedor sempre 

que for realizada uma busca por componentes, um download, uma 

(re) indexação e (re) construção do ranqueamento dos componentes. 

� Precisão e taxa de recuperação: precisão e taxa de recuperação 

são medidas largamente utilizadas para avaliar a performance de 

sistemas de recuperação de informação [FRAKES & POLE, 1994]. 

Embora não sejam medidas perfeitas, essa é uma forma de testar o 

algoritmo de recuperação de informação e fazer averiguações quanto 

à eficácia do mecanismo de busca, avaliando se os componentes 

recuperados de fato são relevantes para o desenvolvedor e se poucos 

componentes relevantes foram deixados para trás sem serem 

recuperados. 

Uma vez que grandes organizações tendem a possuir uma vasta 

quantidade de artefatos disponíveis, uma solução de mecanismo de 

busca pobre pode apresentar a extensa quantidade de informações 

irrelevantes aos usuários, e informações importantes não 

recuperadas. Como resultado, usuários podem ter sua produtividade 

afetada por uma sobrecarga de informações ou negligenciar o sistema 

de busca, tornando-o inútil [ZIMMERMANN et al., 2004]. 

O MARACATU, portanto, deverá apresentar resultados nas suas 

buscas o mais preciso possível, procurando agregar técnicas de busca 

combinadas que favoreçam essa melhoria. Esse é um requisito que 

deve ser destacado, por sua importância para a credibilidade e 

conseqüente utilização do mecanismo, pelos desenvolvedores. 

� Segurança: em um mercado de componentes globais, segurança 

deve ser considerada uma característica primordial, uma vez que 

existe uma grande possibilidade que indivíduos tentem acessar 

repositórios para os quais não foram autorizados  [LUCRÉDIO et al., 

2004]. Por exemplo, um componente reusável, desenvolvido em um 

projeto específico para um cliente, poderá apenas ser acessado por 

outros projetos para o mesmo cliente, dependendo do tipo de licença 

adotada ou através de restrições reforçadas pela organização. 
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Dessa forma, diferentes abordagens devem ser seguidas para 

aperfeiçoar a política de controle de acesso e evitar acessos indevidos 

a informações. As abordagens de search filtering e content bloking 

são as mais comuns. A primeira abordagem restringe o espaço de 

busca para componentes que são acessíveis ao usuário que está 

realizando a consulta, enquanto a abordagem de content bloking 

permite buscas em todo o índice, mas bloqueia a recuperação da 

informação se o usuário não tiver acesso ao componente solicitado 

[MASCENA, 2006]. Esse requisito deve ser implementado em uma 

futura versão do mecanismo.  

4.1.2 Arquitetura Inicial 

De um modo geral, a arquitetura do MARACATU contém dois subsistemas 

principais: (i) o Eclipse Plug-in; e (ii) o MARACATU Service. A Figura 8 mostra 

esses dois subsistemas e detalha os módulos necessários para o funcionamento 

correto e completo de todo o sistema na versão inicial [GARCIA et al., 2005]. 

Eclipse Plug-in 

Esse subsistema funciona como a interface visual com o desenvolvedor, 

integrado ao ambiente de desenvolvimento Eclipse. Ele é responsável por 

repassar as consultas para o MARACATU Service e consumir os serviços 

disponíveis por esse subsistema, criando um espaço de reuso dentro do próprio 

ambiente de programação do desenvolvedor. 

MARACATU Service 

Esse subsistema é responsável pela execução dos serviços requisitados pelo 

Eclipse plug-in. Para facilitar futuras expansões e integrações com outros 

sistemas e repositórios, atendendo ao requisito de extensibilidade apresentado, 

o MARACATU Service foi dividido em módulos, onde cada um deles tem papel 

fundamental no funcionamento geral do subsistema. Esses módulos são 

descritos a seguir: 
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Figura 8. Visão da arquitetura inicial do MARACATU [GARCIA et al., 

2005] 

� CVS: módulo responsável por recuperar o código fonte dos 

repositórios CVS cadastrados e monitorar, periodicamente, os 

repositórios cadastrados com o objetivo de recuperar atualizações que 

possam surgir. 

� Analyser: módulo responsável por analisar o código fonte e avaliar 

se é adequado para reutilização. Apenas os códigos aprovados nessa 

etapa do processo serão indexados pelo módulo Indexer. Para 

otimizar o processo, esse módulo só é disparado quando o módulo 

CVS realiza alguma atualização. 

� Classifier: módulo responsável pela classificação do código fonte 

segundo as regras das facetas, previamente cadastradas pelo 

administrador do sistema. Uma análise é feita no código fonte de todo 

o repositório a fim de encontrar os termos definidos para cada par 

faceta-valor. Baseada nessa análise, o código é classificado com o 

valor adequado para cada faceta cadastrada. 
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� Indexer: módulo responsável pela indexação dos códigos fonte Java 

que passaram pela análise do módulo Analyser. Ele é otimizado para 

consumir apenas os arquivos que ainda não foram indexados e está 

preparado para rever os índices criados quando os artefatos forem 

modificados ou acrescentados. 

� Download: módulo criado para auxiliar no processo de download 

(check-out) do código fonte para o ambiente de desenvolvimento, 

quando solicitado pelo desenvolvedor. Essa funcionalidade visa 

possibilitar a abstração da localização dos componentes no 

repositório pelos desenvolvedores, facilitando e incentivando a 

reutilização dos componentes. 

� Search: módulo responsável por receber os parâmetros da consulta 

solicitada pelo desenvolvedor, combinando os métodos de busca por 

palavras-chave e facetas, e retornar um conjunto de resultados da 

busca. 

� TempDir: local físico onde os arquivos que forem recuperados dos 

repositórios pelo módulo CVS serão armazenados temporariamente, 

enquanto o módulo Analyser realiza o processo de filtragem. 

� SrcDir: local físico onde os arquivos selecionados pelo módulo 

Analyser serão armazenados definitivamente para que os módulos 

Indexer e Download o utilizem como fonte para o processo de 

indexação e download de componentes, respectivamente. 

4.2 MARACATU utilizando Folksonomia 

Estudos feitos por diversos autores em mecanismos de busca tradicionais 

indicaram que não existia diferença significativa entre os métodos em termos de 

taxa de recuperação e precisão [FRAKES & POLE, 1994] [YE & FISCHER, 

2002]. Os mesmos mostraram que a média da taxa de recuperação e da precisão 

atingia valores em torno de 50% e 20%, respectivamente. Esses não são valores 

definitivos, pois uma série de fatores, como, o nível de documentação dos 

componentes no repositório utilizado, por exemplo, podem influenciar o 

resultado. Contudo, esses trabalhos já indicavam a necessidade de outras linhas 

de pesquisa para melhorar os resultados das busca que não se encontravam 

satisfatórios. 
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Garcia et al. [GARCIA et al., 2006], em contrapartida, demonstraram, 

através de experimentos, que a combinação dos esquemas de busca por 

palavras-chave com facetas apresenta uma melhor taxa de recuperação e 

precisão do que os esquemas utilizados separadamente. Porém, os resultados 

encontrados mostraram que ainda existe grande margem para melhorias, de 

modo a atingir um alto nível de reuso dos componentes. 

Com o objetivo de conseguir melhorar a precisão das buscas por 

componentes, é apresentado nesse trabalho um complemento à abordagem 

inicial de classificação do mecanismo de busca MARACATU, introduzindo o 

conceito de folksonomia. Essa é uma abordagem que vem ganhando muitos 

adeptos na web, porém, inovadora na área de busca de componentes. As 

funcionalidades principais do modelo proposto estão descritas a seguir: 

� Mecanismo de busca combinando folksonomia 

Mecanismo de busca que combina consultas baseadas em tags com 

consultas por palavras-chave e facetas. 

� Suporte à folksonomia 

Desenvolvedores poderão alimentar com tags os componentes do 

repositório para consulta futura. Essas tags poderão ser 

compartilhadas com os demais usuários do sistema e as mais 

populares vão ser recomendadas para auxiliar na escolha da consulta 

por tags.  

� Grupo do desenvolvedor 

O “rotulamento” permite aos desenvolvedores saberem quais usuários 

do sistema têm perfil ou domínio similar ao seu, através das tags com 

seus autores associadas aos componentes do repositório, sem esforço 

ou custo adicional requerido pelo usuário do sistema. Isso permitirá 

ao desenvolvedor encontrar com mais precisão os componentes 

desejados. 

Com a utilização dessa abordagem, é delegada aos desenvolvedores a 

responsabilidade de classificar os componentes do repositório de acordo com o 

seu conhecimento sobre o artefato, refletindo o modelo conceitual dos usuários 

do sistema. Com isso, acredita-se ser possível conseguir melhores resultados nas 

buscas. 
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Para o desenvolvimento da solução proposta, um conjunto de requisitos 

são definidos e apresentados a seguir. As tecnologias usadas para prover esse 

ambiente são descritas em seguida e a arquitetura do sistema é então definida. 

4.2.1 Requisitos 

As últimas pesquisas em busca e recuperação de componentes têm focado em 

aspectos e requisitos chaves para o mercado de componentes, buscando 

promover reuso em larga escala  [LUCRÉDIO et al., 2004]. 

Os requisitos funcionais e não funcionais do mecanismo de busca 

MARACATU, propostos nessa seção, vêm complementar os requisitos 

apresentados na Seção 4.1.1. Eles são baseados na experiência em 

desenvolvimento de software e reuso do autor deste trabalho, em discussões do 

grupo RiSE e na literatura, apresentando requisitos para um ambiente de reuso 

efetivo e mecanismos de busca utilizando folksonomia  [LUCRÉDIO et al., 

2004] [GARCIA et al., 2006] [VANDERLEI et al., 2006].  

Antes de prosseguir com os requisitos, é importante ter um entendimento 

claro dos atores do sistema e o papel que desempenham. No modelo encontram-

se três atores que interagem com o sistema, cada qual com sua atribuição 

específica. 

� Administrador: usuário responsável por administrar o sistema. 

Possui funções para gerenciar o MARACATU, configurando e 

mantendo o repositório local do sistema; 

� Desenvolvedor: usuário que utiliza o sistema para fazer buscas por 

componentes. Esse usuário deve ser identificado para ter permissão 

de utilizar o sistema; 

� Autor: usuário responsável por tags associadas aos componentes no 

sistema de acordo com o seu entendimento sobre o artefato. Esse 

usuário deve ser identificado para ter permissão de adicionar as tags 

no sistema. 

Usuários do MARACATU são, na grande maioria das vezes, autor e 

desenvolvedor do sistema, devendo ficar claro que o desenvolvedor, quando for 

descrito como autor, subtende-se o responsável (autor) por determinadas tags 

adicionadas a componentes na base de dados.  
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A seguir são listados os requisitos do MARACATU classificados de acordo 

com a seguinte nomenclatura: 

� Alta prioridade: requisitos considerados essenciais ao projeto e ao 

funcionamento do sistema. O objetivo do projeto depende 

diretamente do cumprimento de todos os requisitos com essa 

prioridade; 

� Média prioridade: requisitos considerados desejáveis ao projeto, 

mas não essenciais. O não cumprimento desses requisitos não afeta o 

objetivo do projeto, mas acarreta uma redução significativa na 

funcionalidade do sistema; 

� Baixa prioridade: requisitos considerados desejáveis ao projeto, 

não essenciais e que estão ligados a aplicações específicas e 

especializadas do sistema. O não cumprimento desses requisitos não 

afeta a funcionalidade do sistema, uma vez que esses requisitos 

podem ser implementados no futuro, quando e se necessário. 

Associar Tags a Componentes 

O MARACATU deve possibilitar ao desenvolvedor associar tags a componentes. 

O desenvolvedor busca o componente desejado no repositório local do servidor 

e, em seguida, associa tags que reflitam o seu entendimento por aquele objeto. 

Essa informação deve ser guardada em uma base de dados segura e consistente 

juntamente com o seu autor.  

Esse é um requisito de alta prioridade por ser uma funcionalidade 

essencial para a utilização da folksonomia no sistema. 

Listas de Tags 

O MARACATU deve exibir listas com palavras que irão ajudar na escolha das 

tags mais apropriadas para o componente selecionado a ser “rotulado”, do 

seguinte modo: (i) uma listagem com as prováveis tags mais relevantes para o 

componente, inferida a partir da documentação associada a ele; (ii) uma 

listagem das tags mais usadas pelos autores das tags no sistema; e, finalmente, 

(iii) uma listagem das tags mais usadas pelo autor corrente do sistema.  

O número de tags exibidas nas listagens deve ser configurado pelo usuário 

do sistema previamente e ranqueada pelo grau de relevância para o 
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componente. Esse é um requisito de média prioridade e tem a função de auxiliar 

o desenvolvedor na escolha das tags para o componente. 

Busca por Tags 

A busca pode ser realizada por meio de tags. Assim, deve ser possível descobrir 

todos os itens – tags associadas a componentes - de todos os usuários que 

combinem com uma tag específica na busca [QUINTARELLI, 2005]. A busca 

por tags, assim como a busca por palavras-chave, deve aceitar como entrada 

uma palavra e interpretar os operadores lógicos “AND” e “OR”. Além disso, o 

MARACATU deve suportar a descoberta de itens “rotulados” por um autor 

específico que combine com a tag da busca [VANDERLEI et al., 2006].  

Essa técnica de busca, denominada folksonomia, deve ser combinada a 

outros esquemas de classificação tradicionais para melhorar a precisão das 

buscas, sendo considerado um requisito de alta prioridade. 

Autenticação do Usuário 

Os usuários autorizados a adicionar tags aos componentes devem ser 

registrados e identificados no mecanismo [VANDERLEI et al., 2006]. Esse 

requisito é considerado de alta prioridade por auxiliar na identificação dos 

usuários no registro das tags e identificar grupos de autores com o mesmo 

entendimento e conhecimento sobre um domínio, ajudando nas buscas. Esse é 

um dos três elementos de dados básicos que deve existir na folksonomia [WAL, 

2006] como visto na Subseção 3.2 e que deve ficar armazenado em uma base de 

dados segura e consistente. 

Visualização das Tags Mais Usadas 

Os desenvolvedores devem poder visualizar as tags mais usadas pelos usuários 

na tela de busca. Essa funcionalidade da folksonomia é chamada de Tag Cloud, 

como visto na Subseção 3.2, e as tags mais usadas devem ser enfatizadas com 

diferentes tons de cores, organizadas por ordem de relevância. Essa 

funcionalidade irá auxiliar na escolha das tags pelo desenvolvedor na busca por 

componentes, sendo considerada um requisito de média prioridade. 

Busca pela Seleção de Tags  

A busca pode ser realizada por meio da seleção de tags na Tag Cloud, 

representação visual das tags mais usadas. Deverá ser possível selecionar um 

conjunto de tags para posterior busca por componentes. Esse requisito irá 
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auxiliar e facilitar as buscas por tags, sendo considerado um requisito de média 

prioridade. 

Visualização de Usuários do Mesmo Grupo 

Os usuários com o mesmo domínio do desenvolvedor devem ser visualizados na 

tela da busca. Essa listagem irá auxiliar na escolha do autor das tags, caso o 

desenvolvedor queira determinar este parâmetro na consulta. Esse requisito é 

considerado de média prioridade por sua natureza complementar. 

Ranqueamento dos Resultados da Busca 

Os resultados da busca devem ser ranqueados segundo critérios de relevância 

das tags escolhidas em relação aos componentes. Caso a busca não inclua tags 

na consulta, deve ser ranqueada segundo o algoritmo de ranqueamento do 

Lucene [HATCHER & GOSPODNETIC, 2004]. O MARACATU também deve dar 

a opção de ranquear os resultados da busca por ordem alfabética, bastando para 

isso, o usuário do mecanismo configurar esse parâmetro previamente. Esse 

requisito é de alta prioridade, ajudando na visualização dos componentes mais 

relevantes para o desenvolvedor. 

Persistência da Base de Dados 

Tags, relacionadas a um componente e autor específico, bem como os usuários 

registrados no MARACATU, devem ser armazenados em uma base de dados 

persistente [VANDERLEI et al., 2006], podendo ser acessados a qualquer 

momento pelo mecanismo. Esse requisito é considerado de alta prioridade. 

Controle de Concorrência 

Devido a sua natureza distribuída, o MARACATU deve tratar acessos 

simultâneos à base de dados por diferentes usuários de maneira segura (sem 

perda de dados) [VANDERLEI et al., 2006]. Deve também, gerenciar a 

associação de tags a componentes ao mesmo tempo na base de dados por dois 

ou mais usuários, bem como gerenciar o registro simultâneo de novos usuários 

ao sistema. Esse é um requisito de alta prioridade.    

Com esse conjunto de requisitos atendidos, acredita-se ser possível 

melhorar o mecanismo de busca do MARACATU, possibilitando um reuso 

efetivo e em larga escala. 
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A próxima seção discute as tecnologias principais utilizadas que deram 

suporte ao ambiente do MARACATU.  

4.2.2 Tecnologias 

Em um cenário envolvendo repositórios distribuídos, é inevitável não pensar em 

interoperabilidade. Nesse sentido, o mecanismo de busca que funciona nesse 

cenário deve ser baseado em tecnologias que facilitem expansões futuras e 

sejam integradas com outros sistemas e repositórios  [LUCRÉDIO et al., 2004].  

Durante a estratégia de projeto da arquitetura, foram integradas ao 

ambiente algumas tecnologias existentes, visando usar os mecanismos mais 

utilizados na indústria e levando em consideração os requisitos apresentados 

anteriormente.  

As escolhas feitas quanto à tecnologia, no decorrer das versões do 

MARACATU [GARCIA et al., 2006] [VANDERLEI et al., 2006], são discutidas 

brevemente nesta seção, priorizando sempre os frameworks open source para a 

solução quando possível. Além disso, o conjunto inicial de tipos de artefatos, 

linguagens e ferramentas de desenvolvimentos suportados pelo ambiente até a 

presente versão é apresentado. 

Modelo Cliente-Servidor 

Para a troca de dados entre o servidor da aplicação e o mecanismo de busca foi 

adotada a tecnologia WebServices [STAL, 2002]. Com essa tecnologia, os dados 

são trafegados em formato XML (eXtensible Markup Language). Isso faz com 

que tenham maior consistência, permitindo a troca de dados mais robustos 

como “Arrays”, e sejam multiplataforma.  

As chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída, são 

codificadas no protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) baseado em 

XML. Os serviços (operações, mensagens, parâmetros, etc.) são descritos 

usando a linguagem WSDL (WebServices Definition Language), padrão 

baseado em XML. Por fim, o processo de publicação/pesquisa/descoberta de 
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WebServices utiliza o protocolo UDDI10 (Universal Description, Discovery and 

Integration), desenvolvido para a organização e o registro de WebServices. 

Essa estratégia de implementação possibilita o servidor do MARACATU 

estar disponível na rede aberta, ou mesmo em Intranets corporativas, em 

cenários onde os componentes são propietários e provê controle de 

concorrência para requisições simultâneas. 

Indexação e Recuperação de Informações 

O mecanismo de busca Lucene11 [HATCHER & GOSPODNETIC, 2004], usado 

comumente como indexador de arquivos-texto por sistemas de busca e que 

possibilita consultas serem feitas através de palavras-chave, foi adotado para 

indexar os componentes do repositório local e ranquear os resultados das 

buscas por palavras-chave e facetas.  

Lucene, uma API Java de recuperação de informação que pode ser portada 

para outras linguagens de programação, como C++ e C#, open source, de fácil 

adaptação e manipulação do algoritmo de ranqueamento, apresenta um alto 

desempenho e faz controle de concorrência com buscas e indexação 

simultâneas. Para começar a utilizar a API, é necessário apenas o conhecimento 

de poucas classes e métodos. Essas foram as razões pela qual esse modelo foi 

escolhido para fazer parte da arquitetura do MARACATU. 

Integração com Repositórios CVS 

O MARACATU foi projetado para acessar repositórios CVS, uma vez que esse é 

o sistema de controle de versão mais utilizado pelas organizações atuais, e 

também para aproveitar a vantagem de utilizar uma API de acesso ao CVS open 

source já existente, o Javacvs12 API [NETBEANS, 2005]. O Javacvs é um 

protocolo para comunicação com o servidor CVS implementado em Java, 

possibilitando aplicações Java se integrarem facilmente ao suporte CVS. 

 

                                                   

 

10 http://www.uddi.org/ 

11 http://lucene.apache.org 

12 http://javacvs.sourceforge.net/ 
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Filtragem dos Artefatos 

Como uma estratégia para filtragem dos artefatos com potencial de reuso, a 

biblioteca JavaNCSS [LEE, 2005] foi utilizada para fazer a análise do código 

fonte na busca por densidade de JavaDoc. Apenas componentes com mais de 

70% do seu código documentado são considerados e indexados pelo Lucene. 

Essa estratégia foi adotada para resolver problemas de componentes mal 

documentados sendo indexados, prejudicando a recuperação dos artefatos ao 

utilizar o método de busca por palavras-chave. 

Analisador de Parser 

Embora teoricamente todos os tipos de artefatos possam ser indexados pelo 

mecanismo de busca, na prática, a implementação foi restrita ao conjunto de 

componentes de código fonte Java. A principal razão para essa escolha foi por 

esse tipo de artefato ser mais comumente encontrado especialmente em 

repositórios open source e fábricas de software [GARCIA et al., 2006]. 

Para analisar o conteúdo desses artefatos pelo mecanismo e, com isso, 

sugerir termos apropriados para “rotulá-los”, foi utilizado o gerador de parser 

Java ANTLR13, muito utilizado e de domínio público.  

O ANTLR [PARR & QUONG, 1995], uma ferramenta que disponibiliza um 

framework para construção de compiladores e tradutores, oferece suporte para 

geração de descrições gramaticais, parsers e código em Java, C#, Python e C++, 

possibilitando futuras extensões no conjunto de artefatos do mecanismo 

(Requisito de extensibilidade). Além disso, o ANTLR oferece mecanismos para 

construção automática e análise de árvores sintáticas abstratas (Abstract 

Syntax Tree - AST); aceita construção de novas gramáticas na notação EBNF; 

permite tratamento de erros; segundo os desenvolvedores da ferramenta, gera 

um código de fácil compreensão por programadores; além de inúmeras outras 

características que o torna um forte produto para fazer parte da arquitetura do 

sistema. 

 

                                                   

 

13 http://www.antlr.org/ 
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Ambiente de Desenvolvimento Integrado 

Uma importante característica mencionada neste trabalho, visando otimizar o 

reuso, é a necessidade do mecanismo de busca, onde o desenvolvedor pode 

formular consultas e visualizar os resultados, estar integrado ao ambiente de 

desenvolvimento do usuário. Dessa forma, o desenvolvedor não necessitará 

utilizar diferentes ferramentas para fazer buscas no repositório.  

Atualmente, o Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDEs) open 

source mais usados são o Eclipse14 e NetBeans15. Ambos são sistemas bem 

projetados, modulares e altamente extensíveis [MASCENA, 2006]. O Eclipse é 

baseado no framework OSGI e suporta diferentes linguagens de programação, 

incluindo Java, COBOL e C/C++. Por ser largamente utilizado, suportar as 

linguagens de programação mais utilizadas pelos desenvolvedores e ser 

orientado ao desenvolvimento baseado em plug-ins, o Eclipse foi escolhido para 

ser inicialmente integrado com o framework provido. 

Cache 

A principal vantagem na utilização de uma cache, dispositivo de acesso rápido e 

interno a um sistema, consiste em evitar o acesso ao dispositivo de 

armazenamento, eliminando algumas iterações do sistema, melhorando a 

eficiência, escalabilidade e o desempenho percebido pelo usuário. O dilema, 

contudo, reside no fato de que a cache pode diminuir a confiabilidade se o dado 

antigo, dentro da cache, diferir significantemente do dado que deveria ser 

obtido caso a requisição fosse enviada diretamente do servidor. 

Por questão de eficiência, para exibir a árvore de diretórios do repositório 

que se encontra no servidor, foi integrada ao MARACATU a OSCache16. 

OSCache é uma biblioteca open source de cache J2EE, do padrão JCache, de 

alta performance extensamente utilizada. Ela foi escolhida por ser uma solução 

de caching genérica para qualquer aplicação Java e de fácil utilização.  

 

                                                   

 

14 http://www.eclipse.org/ 

15 http://www.netbeans.org/ 

16 http://www.opensymphony.com/oscache/ 
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Armazenamento dos Dados 

Para armazenar as tags e os usuários do mecanismo de busca de forma 

consistente, a linguagem XML (Extensible Markup Language) [W3C, 2006] foi 

escolhida. XML é um subtipo de SGML capaz de descrever tipos de dados 

variados e está se tornando um formato popular.  

Linguagem simples e interoperável, possui como vantagem a facilidade de 

implementação e, utilizando arquivos para armazenar as informações, não 

requer o uso de um sistema de banco de dados ou gerência de armazenamento. 

Contudo, precisa que o conteúdo do arquivo seja analisado cada vez que for 

acessado e todo o arquivo analisado precisa estar em memória durante o 

processamento [TIAN et. al., 2002].  

4.2.3 Ambiente Arquitetural 

Uma definição geral da nova arquitetura do MARACATU, utilizando 

folksonomia, é apresentada nesta seção. O objetivo desse modelo é o de atender 

o conjunto de requisitos funcionais e não funcionais definidos na Seção 4.2.1 de 

forma consistente e manter os definidos na primeira versão por Garcia et al. 

[GARCIA et al., 2006], apresentando uma visão unificada de como o ambiente 

se parece e como seus componentes internos estão relacionados e se 

comunicando. 

A arquitetura do MARACATU foi projetada inicialmente para ser 

extensível a diferentes tecnologias de componentes, provendo a capacidade de 

adição de novas características na indexação, ranqueamento, busca e 

recuperação dos componentes. Essa possibilidade é obtida através do 

particionamento do sistema em elementos menores, com responsabilidades 

bem definidas, baixo acoplamento e encapsulamento de detalhes de 

implementação [GARCIA et al., 2005]. 

A arquitetura é baseada no modelo cliente-servidor e usa a tecnologia de 

WebServices [STAL, 2002] para troca de mensagens entre os subsistemas. O 

Maracatu Service é responsável por indexar os componentes, em background, e 

responder à requisições feitas pelo cliente (Maracatu plug-in). O Maracatu 

plug-in é um plugin na ferramenta Eclipse e age como um cliente WebServices 

para acessar o servidor (Maracatu Service) para recuperar componentes de 

acordo com as consultas formuladas pelo desenvolvedor. Esses módulos são 
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independentes e podem ser instalados de acordo com a necessidade do usuário 

ou empresa. 

A seguir é apresentado o modelo arquitetural proposto neste trabalho que 

complementa a abordagem de classificação inicial do MARACATU, utilizando 

folksonomia. 

Arquitetura Atual 

Após o primeiro release do MARACATU e sua utilização inicial por 

desenvolvedores do RiSE, começou a surgir a necessidade de um 

aprimoramento na precisão das buscas e conseqüente melhoria nos resultados 

apresentados. Isso pode ser conseguido através da classificação cooperativa dos 

componentes por aqueles que utilizam o sistema combinado aos métodos de 

classificação tradicionais já bem conhecidos na literatura.  

A seguir são descritos os novos módulos que foram incluídos no 

MARACATU, complementando as abordagens de classificação inicial com o 

conceito de folksonomia. As melhorias, com a inclusão do método de busca por 

folksonomia e a nova maneira de ranquear os resultados das buscas, foram 

feitas tanto do lado do cliente (Eclipse Plug-in), quanto do lado do servidor 

(MARACATU Service). A Figura 9 mostra a visão da nova arquitetura do 

MARACATU. O esquema de classificação por palavras-chave e baseado em 

facetas apresentada na nova arquitetura representa a versão anterior da 

arquitetura já detalhado na Seção 4.1.2 e não modificado. 

� Folksonomy Classifier 

Este módulo é responsável por cuidar da persistência das tags em 

uma estrutura de base de dados. No estágio de classificação dos 

componentes pelo desenvolvedor, as tags são armazenadas em um 

arquivo XML com o respectivo componente e autor das tags 

relacionados. 

� Folksonomy Search 

Este módulo é responsável por receber os parâmetros passados pelo 

desenvolvedor para fazer buscas utilizando folksonomia. O autor e 

tags passadas como parâmetro na consulta são interpretados 

(operadores “AND” e “OR”) e o resultado da busca é combinado com 

o resultado das buscas por palavras-chave e facetas que utilizam o 
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mecanismo de busca Lucene, caso sejam utilizados de forma 

combinada. 

Figura 9. Visão da arquitetura atual do MARACATU 

� Component Rank 

Este módulo é responsável pelo ranqueamento dos resultados da 

busca. O ranqueamento é definido de acordo com o número de vezes 

que as tags buscadas aparecem na base de dados. Ele percorre o 

arquivo XML e atribui pesos para cada componente da base 

encontrado, cujas tags associadas correspondam à tags da consulta, 

incrementando esse peso caso diferentes autores tenham adicionado 

ao mesmo componente, tags correspondentes. O ranqueamento é 

feito por ordem decrescente dos pesos associados aos componentes, e, 

em caso de empate, a ordem alfabética dos nomes dos componentes 

será aplicada. 

Esse ranqueamento é válido apenas se a folksonomia for utilizada 

como um dos métodos de busca na consulta, podendo ser combinado 

a outros métodos; caso contrário, os componentes são ranqueados de 

acordo com o algoritmo de ranqueamento do Lucene que utiliza o 

critério de ranqueamento de acordo com a proximidade dos 

componentes com a consulta [HATCHER & GOSPODNETIC, 2004]. 
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� User Identification 

Este módulo é responsável por manter a lista dos usuários do 

mecanismo em um arquivo XML do lado do servidor (MARACATU 

Service). Qualquer desenvolvedor, no lado do plug-in do Eclipse, deve 

ser identificado com login e senha antes de associar tags a 

componentes ou executar consultas. Isso se deve ao fato da 

necessidade do controle dos autores das tags e identificação de 

desenvolvedores com o mesmo domínio como explicado no capítulo 

anterior. 

4.3 Resumo da Implementação 

Esta seção apresenta a implementação do mecanismo de busca MARACATU 

sendo utilizado no Eclipse, ambiente de desenvolvimento adotado como IDE a 

ser integrado ao mecanismo de busca deste trabalho. 

A seguir é descrito o funcionamento e detalhes da implementação do 

mecanismo, dando ênfase às funcionalidades adicionadas na última versão. A 

Figura 10 mostra os itens de menu do plug-in que serão descritos em detalhes e 

nessa ordem nas próximas subseções. 

Figura 10. Menu do plug-in MARACATU no Eclipse 

4.3.1 Identificação do Usuário 

Para que os desenvolvedores tenham acesso ao MARACATU, é necessária a 

identificação no sistema. Esse é um requisito básico para que o método de busca 

por folksonomia possa estar presente. 

No menu MARACATU Search é apresentado o item Login para a 

identificação. A primeira vez que o usuário acessar o sistema, deverá entrar com 

o login e a senha que serão adicionados à lista de usuários no servidor, em um 
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arquivo XML. Essa identificação também ficará armazenada no arquivo de 

propriedades do plug-in, não havendo mais necessidade de entrar com 

identificação no sistema, a menos que um novo desenvolvedor esteja utilizando 

esse ambiente. Caso o usuário tente acessar itens do menu do MARACATU sem 

identificar-se previamente, é direcionado automaticamente para a tela de Login. 

4.3.2 Configuração do Mecanismo 

O MARACATU oferece a possibilidade de o próprio desenvolvedor configurar 

alguns itens relativos ao mecanismo. Na Figura 11 é apresentada a tela de 

configuração do plug-in, acessada pelo item Configuration do menu 

MARACATU Search.  

Figura 11. Tela de configuração do MARACATU 

Para a localização do servidor do mecanismo é necessário o usuário entrar 

com a URL, contexto e porta de onde se encontra rodando o servidor. Os 

demais itens de configuração são descritos a seguir.  

i. Rank: formas de ranquear os resultados da busca. Esse campo pode 

assumir dois valores:  

� Strong - Ranqueia de acordo com a freqüência que as tags 

consultadas aparecem associadas aos componentes na base de 

dados, ou seja, de acordo com a relevância das tags para os 

componentes. Essa forma de ranqueamento é válida para buscas 
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que utilizam tags. Nos casos de busca por palavras-chave e/ou 

facetas vale o algoritmo de ranqueamento definido pelo Lucene 

[HATCHER & GOSPODNETIC, 2004]; 

� Weak – Ranqueia os resultados das buscas por ordem alfabética. 

ii. Tag Cloud: número mínimo de repetições da tag na base de dados 

para que possa ser exibida na lista da Tag Cloud. 

iii. Group: percentagem mínima de similaridades entre as tags 

associadas a componentes por seus autores com o autor que se encontra 

utilizando o ambiente, para serem considerados do mesmo grupo.  

iv. Tags List: número máximo de tags exibidas nas listas que vão auxiliar 

na classificação dos componentes (Tags suggestions, Top tags e Top author 

tags). Estas listas vão ser descritas na próxima seção. 

Com exceção dos itens referentes ao servidor, pela sua facilidade de 

entendimento, os demais apresentam um botão de ajuda com uma breve 

explicação do seu funcionamento do lado direito, representado por uma 

interrogação. 

4.3.3 Classificador de Componentes 

Para buscar componentes utilizando folksonomia, é preciso existir uma forma 

fácil e prática de classificá-los, encorajando os usuários a associar tags que 

melhor descrevam o componente. Para isso, o plug-in apresenta duas opções de 

caminhos para fazer esta classificação:  

i. Pelo item de menu da IDE (MARACATU Search > Tag Source Code);  

ii. Selecionando um item do resultado das buscas do mecanismo e em 

seguida selecionando com o botão direito na opção “Tag source code” do menu 

pop-up (Fig. 13 (7)). 

O classificador de componentes é responsável por associar tags a 

componentes específicos por um desenvolvedor (autor da tag) e pode ser visto 

na Figura 12. Para adicionar tags a um componente específico, o usuário deve, 

primeiramente, informar qual componente pretende “rotular” (1). Em seguida, 

uma tela com a visão do código fonte é apresentada (2) para o usuário visualizar 

o conteúdo e a área de texto para a inserção das tags é habilitada (3). Caso 

existam tags relacionadas previamente ao componente e autor em questão, elas 
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são exibidas para atualização, caso contrário, uma área de texto em branco para 

inserir novas tags é apresentada. As tags devem ser separadas por espaços em 

branco. 

Figura 12. Tela de classificação de componentes do MARACATU 

Abaixo da área de texto são apresentadas três listas com nomes que 

deverão auxiliar na escolha das tags que melhor representam o componente em 

questão. A primeira lista é a (i) Tags suggestions, onde as tags relevantes do 

componente são apresentadas. Para isso, é utilizado o analisador de parser 

descrito na Seção 4.2.2 para ignorar palavras pré-definidas em Java. O conteúdo 

então é analisado para exibir as palavras que mais se repetem no código fonte 

Java. A seguir temos a (ii) Top tags, que representa as tags mais utilizadas 

pelos autores. E, por fim, a (iii) Top author tags, que corresponde as tags mais 

utilizadas pelo autor presente. Marcando um nome específico dessas listagens é 

adicionada a área de texto. 

Após confirmação de classificação do componente selecionado pelo 

desenvolvedor, as tags, com o seu autor e componente correspondentes, são 

armazenadas no arquivo XML descrito na Seção 4.2.2 para posterior busca por 

folksonomia. 
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4.3.4 Busca por Componentes 

A Figura 13 apresenta o novo mecanismo de busca, onde o desenvolvedor deve 

escolher entre combinações de folksonomia, facetas e palavras-chave, podendo 

executar consultas como: “recuperar todos os componentes ‘Networking’ que 

são identificados pelo autor ‘tav’, como uma ‘Infrastructure’ ou ‘Driver’ e 

desenvolvidos para a plataforma ‘J2EE’, com o modelo de componente ‘EJB’”.  

Figura 13. Tela de busca por componentes do MARACATU 

No item de menu MARACATU Search do Eclipse, selecionando Search 

Component, é apresentado o mecanismo de busca, onde os componentes podem 

ser buscados por palavras-chave, facetas, folksonomia, ou a combinação desses 

métodos. A seguir é apresentado como foram implementados e o 

funcionamento respectivamente. 

i. Busca por palavras-chave: a busca pode ser realizada por meio do 

uso de palavras-chave, aceitando como entrada uma string e interpretando 

operadores lógicos suportados pelo mecanismo de busca Lucene (como “AND” e 
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“OR”), adotado pelo MARACATU para  auxiliar na indexação e recuperação dos 

componentes na busca por palavras-chave como apresentado na Seção 4.2.2. 

ii. Busca por facetas: o módulo Classifier, introduzido na primeira 

versão da arquitetura do MARACATU (Seção 4.1.2), é o responsável por ler os 

componentes do repositório do mecanismo e identificar as facetas a serem 

extraídas e inseridas no método de busca. O extrator procura por facetas pré-

definidas no arquivo de configuração, com um conjunto de regras para a sua 

identificação.  As regras consistem de uma combinação de termos 

correlacionados que devem aparecer no código do componente para determinar 

se é classificado pela faceta e qual seu valor correspondente. Novas facetas 

podem ser inseridas, modificando o arquivo de configurações. 

Atualmente, o MARACATU é capaz de classificar os componentes de 

acordo com três facetas, com os seguintes valores: 

Faceta 1: Plataform - Valores: J2EE, J2ME ou J2SE; 

Faceta 2: Component Type - Valores: WebServices, GUI, Networking, 

Infrastructure, Arithmetic, Security, Java 3D ou Data Source; e  

Faceta 3: Component Model – Valores: EJB, CORBA ou JavaBeans. 

iii. Busca por folksonomia: a busca pode ser realizada por tags, 

associadas a componentes por desenvolvedores, armazenados em arquivo XML. 

Além disso, o mecanismo é capaz de suportar a descoberta de itens “rotulados” 

por usuários específicos. Assim como na busca por palavras-chave, a busca por 

tags aceita como entrada uma string e interpreta os operadores lógicos “AND” e 

“OR”, porém, a interpretação desses operadores não é feita com o auxílio de 

uma API. É feita uma análise da consulta do usuário pelo sistema e 

interpretado. 

No campo do autor das tags, na tela de busca, são listados todos os 

autores do sistema. Porém, um autor pode ser selecionado apenas se o campo de 

tags estiver preenchido pelo desenvolvedor executando a consulta. Do 

contrário, o campo será desabilitado, uma vez que não faz sentido encontrar 

componentes associados com um autor sem tags. 

A lista dos autores com o mesmo entendimento do domínio é mostrada no 

canto direito superior da tela (4) para auxiliar na escolha do campo autor na 

busca. A identificação desses grupos é determinada pelos autores que 
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“rotularam” certo número de componentes, usando a mesma tag do usuário 

(autor) que está executando a consulta.  

A área da Tag Cloud (5), apresentada no canto direito inferior da tela, é 

outra opção útil durante a busca por tags. Os termos registrados pelos autores 

são exibidos por ordem de relevância, com diferentes tonalidades da cor verde 

de acordo com a freqüência de vezes que foram utilizados para “rotular” 

componentes. A seguir segue o algoritmo utilizado para construir a Tag Cloud 

[FREITAG, 2005]. 

Passo 1: pegar a lista de tags e suas freqüências na base de dados; 

O número mínimo de ocorrências na base de dados para ser exibido na 

Tag Cloud pode ser configurado no item de menu Configuration do 

MARACATU. 

Passo 2: encontrar a freqüência máxima e mínima; 

Passo 3: encontrar a diferença entre o máximo é o mínimo, e sua 

distribuição; 

A distribuição pode ser definida para ser mais granular, se assim for 

desejado, pela divisão por um número alto, o que acarretaria na utilização de 

um número maior de cores. Na implementação do MARACATU, a diferença foi 

dividida pelo número ‘3’ para achar a distribuição de cores.  

Passo 4: fazer um loop nas tags e atribuir valores de acordo com a 

freqüência na base de dados (Fig. 14);  

Passo 5: determinar as cores para cada valor da freqüência atribuído. 

Selecionando uma tag na área da Tag Cloud, uma coleção de componentes 

associados a tag são exibidos na área de texto (6). Outra opção dada pelo 

mecanismo é preencher o campo da Tag, selecionando um número de itens 

dentro da Tag Cloud, pressionando a tecla CTRL simultaneamente. 

Após feita a consulta, o sistema se encarrega de buscar o resultado da 

consulta de cada mecanismo utilizado e fazer a fusão desses artefatos. A 

combinação dos mecanismos funciona restringindo os resultados da busca, 

tornando-os mais precisos.  

A área de texto (6) exibe os resultados encontrados da consulta 

ranqueados pelo grau de relevância. O módulo Component Rank é o 
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responsável pelo ranqueamento dos resultados e o algoritmo utilizado está 

descrito na Seção 4.2.3, onde é apresentada a arquitetura e seu funcionamento. 

Pressionando o botão direito em cima de um dos itens do resultado, é exibido 

um menu pop-up (7) com as opções de download, pré-visualização da classe, 

geração do UML ou associação de tags ao componente. 

for (i=0; tags.lenght>0; i++) { 

if tag.tagCount EQ min 

   tag.value = smallestFrequency; 

elseif tag.tagCount EQ max 

 tag.value = largestFrequency; 

elseif tag.tagCount GT (min + (distribution*2)) 

 tag.value = largeFrequency; 

elseif tag.tagCount GT (min + distribution) 

 tag.value = mediumFrequency; 

else 

 tag.value = smallFrequency; 

} 

Figura 14. Algoritmo para atribuir valores de prioridade a tags para 

a Tag Cloud 

As opções de pré-visualização da classe e geração do UML foram 

implementadas na versão anterior do MARACATU com o intuito de possibilitar 

a análise do conteúdo pelo desenvolvedor e determinar a necessidade de 

recuperar o componente sem que para isso fosse necessário baixá-lo. Com isso, 

economiza-se considerável tempo, uma vez que procedimentos de check-out, 

necessários para fazer o download de um componente do CVS, requerem 

diversos processamentos. 

Na opção de download, também herança da versão anterior do 

mecanismo de busca, os componentes podem ser baixados para uma área local 

ou arrastados diretamente para o espaço de trabalho do usuário, sendo 

automaticamente adicionados ao projeto.  

E, por fim, é apresentado mais um caminho para associar tags aos 

componentes através do menu pop-up como já apresentado na Seção 4.3.3. Essa 
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forma de classificar integrada ao ambiente da busca e recuperação dos 

componentes foi implementado para auxiliar a associação de tags aos 

componentes por parte dos desenvolvedores e oferece a vantagem de eliminar o 

passo de buscar o componente a ser “rotulado” no repositório. O componente já 

se encontra na listagem dos resultados da busca.  

A versão corrente do MARACATU plug-in pode ser obtida no site do 

projeto DONE17, fábrica de software livre adotado, desde a primeira versão do 

mecanismo, para armazenar, gerenciar versões e compartilhar o código fonte, 

executável e documentação associada entre interessados no projeto. O projeto 

contém 120 classes, divididas em 57 pacotes, com 6688 linhas de código (não 

incluídos comentários) distribuídas por classes. A versão anterior do 

MARACATU tinha 106 classes, 55 pacotes e 3844 linhas de código. 

4.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os aspectos principais do MARACATU, um mecanismo 

de busca integrado ao ambiente de desenvolvimento do usuário e que utiliza 

combinações de métodos de busca para melhorar a precisão dos resultados, 

ressaltando a extensão feita no mecanismo com a introdução da folksonomia, 

um método de classificação e busca cooperativo, e novo critério de 

ranqueamento dos resultados adotado.  

Os requisitos necessários foram apresentados, as arquiteturas da versão 

anterior e atual foram descritas e o conjunto de tecnologias empregadas durante 

a construção do mecanismo foi discutido. Finalmente, detalhes da 

implementação e algoritmos utilizados foram descritos.  

O próximo capítulo apresenta o estudo de caso feito para avaliar os 

métodos de busca do MARACATU e suas combinações em termos de precisão, 

                                                   

 

17 https://done.dev.java.net/ 
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taxa de recuperação e f-measure, com um conjunto real de aplicações 

desenvolvidas em Java. 



 

 

5  Estudo de Caso  

Experimentos prévios indicaram que usar busca por palavras-chave combinado 

a busca baseada em facetas é melhor do que utilizá-los separadamente [GARCIA 

et al., 2006]. Acredita-se que folksonomia combinada com outras técnicas de 

busca pode melhorar ainda mais a precisão dos resultados. Para identificar a 

viabilidade dessa idéia, este capítulo apresenta um estudo de caso formal para 

analisar e comparar os mecanismos de busca por palavras-chave, facetas e 

folksonomia e suas combinações, avaliando a viabilidade da utilização da 

solução proposta por indivíduos e organizações. 

O capítulo está organizado do seguinte modo: a Seção 5.1 descreve a 

metodologia do estudo de caso e as hipóteses que devem ser provadas com os 

resultados. A preparação do estudo de caso, com os projetos utilizados, são 

descritos na Seção 5.2, enquanto na Seção 5.3 são feitas as análises e as 

comparações entre os mecanismos de busca do MARACATU com relação a cada 

hipótese considerada. Finalmente, a Seção 5.4 discute as conclusões do estudo 

de caso. 

5.1 Metodologia 

O objetivo deste estudo de caso é comparar os métodos de busca tradicionais da 

versão anterior do MARACATU, com a busca por folksonomia e suas 

combinações, sob vários aspectos que serão descritos a seguir, identificando a 

viabilidade de utilização da solução proposta e continuidade de 

desenvolvimento.  

É importante ressaltar que a metodologia adotada, embora com algumas 

adaptações pela natureza inovadora da solução proposta, é baseada em 

metodologias existentes para recuperação de informação, com um sistemático 

processo experimental [KITCHENHAM, 1995][BAEZA-YATES & RIBEIRO-

NETO, 1999] [WOHLIN, 2000]. Essas metodologias avaliam novas tecnologias 

e comparam com outras existentes, antes de colocá-las em produção, assim 
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como mensuram os seus impactos nas empresas, processos e produtos 

[ALMEIDA, 2003]. 

Seguindo a linha dos primeiros estudos feitos no MARACATU [GARCIA et 

al., 2006], serão utilizados projetos de software reais na execução do estudo de 

caso para validar o ambiente proposto, refletindo, o mais próximo possível, o 

contexto objetivado para a solução (Seção 4.2).  

Para obter uma medida com maior precisão da taxa de recuperação, uma 

vez que o experimentador precisa saber exatamente quantos componentes 

relevantes existem no repositório para cada consulta, foi feita uma adaptação na 

metodologia adotada, utilizando a estratégia de inserir um projeto conhecido no 

repositório [GARCIA et al., 2006]. Com essa abordagem, os resultados 

esperados serão exatamente parte dos artefatos contidos no projeto conhecido. 

Isso facilita a avaliação da taxa de recuperação de componentes por especialistas 

com bom conhecimento no projeto, sem necessariamente possuir o 

conhecimento de todo o repositório. 

No estudo, será considerado também que, valores acima de 50% para a 

taxa de recuperação e valores acima de 20% para a precisão são satisfatórios, 

uma vez que esses valores são próximos a medidas feitas por outros autores 

[FRAKES & POLE, 1994] [YE & FISCHER, 2002]. Entretanto, esses valores são 

apenas considerados como uma referência, e esses resultados não serão 

incluídos nas hipóteses do estudo de caso.  

Para executar o estudo de caso, será requisitado (i) um conjunto de 

participantes que irão adicionar tags aos componentes selecionados para o 

estudo e (ii) um participante para executar as consultas definidas pelos 

especialistas no primeiro experimento do MARACATU [GARCIA et al., 2006] e 

verificar se o retorno corresponde aos resultados montados por esses 

especialistas de acordo com a consulta elaborada. Os participantes deverão ser 

desenvolvedores de software que utilizam o Eclipse 3.2 como IDE (versão 

suportada pelo mecanismo de busca) e o estudo deverá ser executado em um 

ambiente organizacional. 

5.1.1 Variáveis do Estudo de Caso 

De modo a realizar um experimento, deseja-se estudar os resultados quando se 

diversificam algumas das variáveis de entrada para um processo [ALMEIDA, 

2003]. Segundo Wohlin [WOHLIN, 2000], existem dois tipos de variáveis em 
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um experimento: independentes e dependentes. Essas variáveis fazem a conexão 

entre a causa e o efeito, respectivamente, conforme mostra a Figura 15.  

Figura 15. Tipos de variáveis em um experimento [ALMEIDA, 2003] 

Variáveis independentes: as variáveis independentes são todas as 

variáveis em um processo que são manipuladas e controladas, ao comparar 

diferentes situações.  

No contexto do estudo, as variáveis independentes são os três métodos de 

buscas e suas combinações, a seguir: palavras-chave, facetas, folksonomia, 

palavras-chave + facetas, palavras-chave + folksonomia, facetas + 

folksonomia e palavras-chave + facetas + folksonomia.  

Variáveis dependentes: variável objeto de estudo, cujos valores são 

esperados mudarem como efeito de mudanças nas variáveis independentes. 

Baseado na saída da variável dependente, também chamada de variável de 

resposta, é feito a análise experimental. 

As variáveis dependentes, consideradas no estudo de caso em questão, 

são as métricas usuais para a avaliação do desempenho de mecanismos de busca 

apresentadas no Capítulo 2, a taxa de recuperação e a precisão e, 

adicionalmente, a f-measure.  

A taxa de recuperação é o número relevante de documentos recuperados 

sobre o número de componentes relevantes na base de dados (5.1) [FRAKES & 

POLE, 1994]. A precisão é o número de componentes relevantes recuperados 

sobre o número total de componentes recuperados (5.2).  

Taxa de recuperação e precisão são medidas clássicas para comprovar a 

efetividade de um sistema de recuperação de informação. Idealmente, um 

mecanismo de busca deve ter uma boa precisão e taxa de recuperação. Para 

avaliar isso, mecanismos podem ser validados através da f-measure, média 

harmônica entre a precisão e a taxa de recuperação (5.3) [ROBIN, 2003].  

No estudo de caso, a precisão e a taxa de recuperação têm o mesmo fator 

de importância, logo, quanto mais próximo um mecanismo de busca está de 1.0, 

melhor é o mecanismo. Entretanto, isso apenas vai ocorrer se tanto a precisão, 



Capítulo 5 – Estudo de Caso 

 

72 

quanto a taxa de recuperação forem altas. Se algum mecanismo tiver uma 

precisão excelente e baixa taxa de recuperação, ou excelente taxa de recuperação 

e baixa precisão, a f-measure vai ser próximo de zero, indicando que esse 

mecanismo não desempenha bem um desses critérios [GARCIA et al., 2006]. 

(5.1) 

 

(5.2)  

 

(5.3)  

    

5.1.2 Hipóteses do Estudo de Caso 

A hipótese nula é uma afirmativa que o estudo de caso tem como objetivo negar. 

Neste estudo, as hipóteses nulas, ou seja, as hipóteses que se desejam rejeitar no 

estudo de caso determinam que a utilização da folksonomia ou sua combinação 

com os demais métodos de busca gera um mecanismo de busca menos eficiente, 

ou seja, com uma precisão, taxa de recuperação e f-measure menor do que sem 

a sua utilização. De acordo com as variáveis dependentes e independentes, as 

seguintes hipóteses nulas são definidas na Tabela 3: 

Tabela 3. Hipóteses nulas do estudo de caso 

# Variáveis Independentes  
Variáveis 
Dependentes 

Hipóteses Nulas 

H1 
Busca por folksonomia x Busca 
por palavras-chave 

Taxa de 
recuperação 

A busca por folksonomia tem taxa de 
recuperação menor do que a busca 
por palavras-chave. 

H2 
Busca por folksonomia x Busca 
por palavras-chave 

Precisão 
A busca por folksonomia tem 
precisão menor do que a busca por 
palavras-chave. 

H3 
Busca por folksonomia x Busca 
por palavras-chave 

F-measure 
A busca por folksonomia tem f-
measure menor do que a busca por 
palavras-chave. 

H4 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave tem taxa de recuperação menor 
do que a busca por folksonomia. 

H5 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave tem precisão menor do que a 
busca por folksonomia. 

H6 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 

F-measure 
A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-



Capítulo 5 – Estudo de Caso 

 

73 

folksonomia com palavras-chave chave tem f-measure menor do que a 
busca por folksonomia. 

H7 
Busca por palavras-chave x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave tem taxa de recuperação menor 
do que a busca por palavras-chave. 

H8 
Busca por palavras-chave x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave tem precisão menor do que a 
busca por palavras-chave. 

H9 
Busca por palavras-chave x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave tem f-measure menor do que a 
busca por palavras-chave. 

H10 
Busca por folksonomia x Busca 
por facetas 

Taxa de 
recuperação 

A busca por folksonomia tem taxa de 
recuperação menor do que a busca 
por facetas. 

H11 
Busca por folksonomia x Busca 
por facetas 

Precisão 
A busca por folksonomia tem 
precisão menor do que a busca por 
facetas. 

H12 
Busca por folksonomia x Busca 
por facetas 

F-measure 
A busca por folksonomia tem f-
measure menor do que a busca por 
facetas. 

H13 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas  

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem taxa de recuperação menor do 
que a busca por folksonomia. 

H14 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem precisão menor do que a busca 
por folksonomia. 

H15 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem f-measure menor do que a busca 
por folksonomia. 

H16 
Busca por facetas x Combinação 
de busca por folksonomia com 
facetas  

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem taxa de recuperação menor do 
que a busca por facetas. 

H17 
Busca por facetas x Combinação 
de busca por folksonomia com 
facetas  

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem precisão menor do que a busca 
por facetas. 

H18 
Busca por facetas x Combinação 
de busca por folksonomia com 
facetas  

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem f-measure menor do que a busca 
por facetas. 

H19 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas 

Taxa de 
recuperação 

A busca por folksonomia tem taxa de 
recuperação menor do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

H20 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas 

Precisão 

A busca por folksonomia tem 
precisão menor do que a combinação 
de busca por palavras-chave com 
facetas. 

H21 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas 

F-measure 

A busca por folksonomia tem f-
measure menor do que a combinação 
de busca por palavras-chave com 
facetas. 

H22 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 
e facetas 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave e facetas tem taxa de 
recuperação menor do que a busca 
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por folksonomia. 

H23 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 
e facetas 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave e facetas tem precisão menor 
do que a busca por folksonomia. 

H24 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 
e facetas 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave e facetas tem f-measure menor 
do que a busca por folksonomia. 

H25 

Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 
e facetas 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave e facetas tem taxa de 
recuperação menor do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

H26 

Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 
e facetas 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave e facetas tem precisão menor 
do que a combinação de busca por 
palavras-chave com facetas. 

H27 

Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-chave 
e facetas 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por palavras-
chave e facetas tem f-measure menor 
do que a combinação de busca por 
palavras-chave com facetas. 

 

Através da rejeição das hipóteses nulas apresentadas, é esperado atingir as 

hipóteses alternativas que negam as hipóteses nulas. Neste estudo, as hipóteses 

alternativas determinam que as consultas feitas no estudo de caso que 

utilizarem o esquema de busca por folksonomia ou sua combinação com os 

demais métodos de busca, terão resultados superiores às consultas que 

utilizarem os mecanismos de busca por palavras-chave ou facetas. De acordo 

com as variáveis dependentes e independentes, as seguintes hipóteses 

alternativas são definidas na Tabela 4: 

Tabela 4. Hipóteses alternativas do estudo de caso 

# Variáveis Independentes  
Variáveis 
Dependentes 

Hipóteses Alternativas 

H1’ 
Busca por folksonomia x Busca 
por palavras-chave 

Taxa de 
recuperação 

A busca por folksonomia tem taxa 
de recuperação maior do que a 
busca por palavras-chave. 

H2’ 
Busca por folksonomia x Busca 
por palavras-chave 

Precisão 
A busca por folksonomia tem 
precisão maior do que a busca por 
palavras-chave. 

H3’ 
Busca por folksonomia x Busca 
por palavras-chave 

F-measure 
A busca por folksonomia tem f-
measure maior do que a busca por 
palavras-chave. 

H4’ 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave tem taxa de 
recuperação maior do que a busca 
por folksonomia. 

H5’ 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 

Precisão 
A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
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folksonomia com palavras-
chave 

palavras-chave tem precisão maior 
do que a busca por folksonomia. 

H6’ 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave tem f-measure 
maior do que a busca por 
folksonomia. 

H7’ 

Busca por palavras-chave x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave tem taxa de 
recuperação maior do que a busca 
por palavras-chave. 

H8’ 

Busca por palavras-chave x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave tem precisão maior 
do que a busca por palavras-chave. 

H9’ 

Busca por palavras-chave x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave tem f-measure 
maior do que a busca por palavras-
chave. 

H10’ 
Busca por folksonomia x Busca 
por facetas 

Taxa de 
recuperação 

A busca por folksonomia tem taxa 
de recuperação maior do que a 
busca por facetas. 

H11’ 
Busca por folksonomia x Busca 
por facetas 

Precisão 
A busca por folksonomia tem 
precisão maior do que a busca por 
facetas. 

H12’ 
Busca por folksonomia x Busca 
por facetas 

F-measure 
A busca por folksonomia tem f-
measure maior do que a busca por 
facetas. 

H13’ 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas  

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem taxa de recuperação maior do 
que a busca por folksonomia. 

H14’ 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem precisão maior do que a busca 
por folksonomia. 

H15’ 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem f-measure maior do que a 
busca por folksonomia. 

H16’ 
Busca por facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas  

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem taxa de recuperação maior do 
que a busca por facetas. 

H17’ 
Busca por facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas  

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem precisão maior do que a busca 
por facetas. 

H18’ 
Busca por facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com facetas  

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por facetas 
tem f-measure maior do que a 
busca por facetas. 

H19’ 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas 

Taxa de 
recuperação 

A busca por folksonomia tem taxa 
de recuperação maior do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

H20’ 
Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas 

Precisão 

A busca por folksonomia tem 
precisão maior do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

H21’ Busca por folksonomia x F-measure A busca por folksonomia tem f-
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Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas 

measure maior do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

H22’ 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave e facetas 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave e facetas tem taxa de 
recuperação maior do que a busca 
por folksonomia. 

H23’ 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave e facetas 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave e facetas tem 
precisão maior do que a busca por 
folksonomia. 

H24’ 

Busca por folksonomia x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave e facetas 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave e facetas tem f-
measure maior do que a busca por 
folksonomia. 

H25’ 

Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave e facetas 

Taxa de 
recuperação 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave e facetas tem taxa de 
recuperação maior do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

H26’ 

Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave e facetas 

Precisão 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave e facetas tem 
precisão maior do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

H27’ 

Combinação de busca por 
palavras-chave com facetas x 
Combinação de busca por 
folksonomia com palavras-
chave e facetas 

F-measure 

A combinação de busca por 
folksonomia com busca por 
palavras-chave e facetas tem f-
measure maior do que a 
combinação de busca por palavras-
chave com facetas. 

 

Com os resultados do estudo de caso formal, espera-se medir a efetividade 

do novo mecanismo de busca comparado ao anterior. O principal resultado 

esperado do estudo é que a combinação dos métodos de busca produza um 

mecanismo mais eficiente de busca e recuperação de componentes, agregando 

as vantagens de cada abordagem. Atingindo esses fundamentos, pode-se dizer 

que a nova versão do MARACATU apresenta indícios de que pode produzir 

melhores resultados do que a versão anterior. 

5.1.3 Avaliação Qualitativa 

A avaliação qualitativa tem como objetivo avaliar a usabilidade do mecanismo 

de busca, identificar as preferências dos usuários pelas abordagens oferecidas e 

identificar possíveis melhorias na solução proposta. Essa análise será realizada 

através dos questionários QD e QE que se encontram no Apêndice A deste 

trabalho. Esses questionários deverão ser entregues aos participantes ao final do 
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estudo para avaliarem o mecanismo de busca e serão de suma importância. 

Através de sua utilização, será possível avaliar as dificuldades encontradas pelos 

participantes com a utilização do mecanismo e identificar possíveis melhorias, a 

fim de aperfeiçoar a solução proposta e realizar novos estudos de caso no futuro. 

Uma vez definida a metodologia adotada, as hipóteses a serem validadas 

(avaliação quantitativa) e a avaliação qualitativa, a seção seguinte apresenta a 

preparação do estudo de caso.  

5.2 Estudo de Caso 

Para o estudo de caso, foram utilizados 1168 arquivos de código fonte Java, 

distribuídos por cinco projetos indexados no repositório local. Para isso foram 

utilizados três projetos do SourceForge18 e dois projetos do RiSE. Entre os 

projetos do SourceForge estava um servidor de mídia que possibilita assistir 

vários tipos de conteúdos e interagir com aplicações na TV e uma ferramenta 

para gerenciamento de projetos, planejamento e organização em geral. No 

projeto do RiSE foram utilizados um projeto de gerenciamento de componentes 

e a versão anterior do mecanismo de busca MARACATU. 

5.2.1 Instanciação do Estudo de Caso 

Seleção dos participantes para adicionar tags aos componentes: para 

a inserção das tags no estudo, foram selecionados 22 participantes, dentre os 

desenvolvedores do C.E.S.A.R.19, que utilizam o Eclipse como ambiente de 

desenvolvimento. Os participantes foram selecionados por conveniência, pois 

foi considerada a disponibilidade dos indivíduos para o estudo, representando 

um subconjunto não aleatório do universo de desenvolvedores da empresa. 

Certamente, um número maior de participantes melhoraria a validade do 

estudo, mas, por questão de tempo e recursos, não foi possível alocar um grande 

número.  

Definição das consultas: para a definição das consultas no estudo de 

caso, foram utilizadas as consultas elaboradas no primeiro experimento do 

                                                   

 

18 http://sourceforge.net/ 
19 Empresa brasileira de tecnologia da informação, que atualmente possui em torno de 800 
empregados e está se preparando para obter o CMMi nível 3.  
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MARACATU [GARCIA et al., 2006], feitas por dois desenvolvedores membros 

do grupo RiSE que possuíam conhecimento sobre o projeto conhecido utilizado 

no estudo. 

Seleção do participante para fazer as buscas por componentes: 

para a execução das buscas por componentes, montadas pelos especialistas no 

projeto conhecido, foi selecionado um participante dentre os membros do RiSE 

que: (1) utiliza o Eclipse como IDE; e (2) não participou da fase de adição de 

tags aos componentes, eliminando possíveis vícios. 

5.2.2 Execução do Estudo de Caso 

O estudo de caso foi realizado fora do horário de expediente da empresa pelos 

participantes selecionados. Foi dado um prazo de vinte dias para que os 

participantes, selecionados para adicionar tags aos componentes, executassem 

essa atividade para trinta componentes do repositório. Os componentes são 

escolhidos aleatoriamente pelos participantes. Esta estratégia foi adotada para 

simular, com mais exatidão, a realidade com que o ambiente vai se deparar.  

Finalizada essa etapa, todos os participantes receberam um questionário a 

fim de se obter informação sobre a sua formação e experiência em 

desenvolvimento e o nível de usabilidade percebido da ferramenta. O 

questionário encontra-se no Apêndice A – (QD) deste trabalho. Nos 

participantes estavam inclusos: seis pessoas com nível superior incompleto, 

quatorze pessoas com nível superior completo em Ciência da Computação, e 

duas pessoas com especialização em tecnologia da informação e engenharia de 

software, respectivamente, com uma média de experiência de seis anos em 

desenvolvimento.  

Para a definição das dez consultas foram utilizadas as consultas 

elaboradas no primeiro experimento do MARACATU pelos especialistas no 

projeto conhecido [GARCIA et al., 2006]. Dos especialistas, um possuía nível 

superior completo e um possuía mestrado em Ciência da Computação, com uma 

média de quatro anos de experiência em desenvolvimento. 

Cada consulta elaborada pelos especialistas foi executada para cada um 

dos mecanismos de busca do MARACATU (busca por palavras-chave, facetas e 

folksonomia) e suas combinações, pelo participante responsável por esta tarefa, 

apresentando os resultados obtidos para serem comparados aos resultados 

esperados de cada consulta e chegar aos valores das variáveis dependentes.  



Capítulo 5 – Estudo de Caso 

 

79 

A fase da execução das consultas no estudo de caso foi conduzida em uma 

única máquina (servidor local ao cliente) com a seguinte configuração: AMD 

Athlon (TM) XP 2200+ 1.8GHz, 512 MB de RAM e Windows XP Professional 

SP2. 

Após a execução das consultas, o participante responsável pelas buscas 

recebeu um questionário para a obtenção de informações sobre a sua formação 

e experiência em desenvolvimento, bem como uma análise a respeito da sua 

impressão sobre os métodos de busca utilizados e a usabilidade da ferramenta. 

Esse questionário encontra-se no Apêndice A – (QE) deste trabalho. O 

participante possui nível superior completo, com experiência de sete anos em 

desenvolvimento.  

Um ponto que poderia influenciar o resultado é a troca de informações 

entre os participantes. A fim de evitar esse problema, requisitou-se, 

explicitamente, que os participantes não trocassem informações a respeito do 

projeto durante a execução do estudo.  

5.2.3 Riscos 

Devido ao curto tempo para a validação do estudo de caso desse porte e ao 

número reduzido de participantes para popular a base de dados com tags 

associadas a componentes, foi necessário ajustar o número de projetos na base 

de dados para a realidade do estudo. 

Esse ajuste implicou distanciar do cenário real das empresas de software, 

que normalmente possuem grandes repositórios com inúmeros projetos, 

podendo mascarar possíveis problemas. No cenário típico de organizações, por 

exemplo, pode ocorrer aumento considerável do tempo de resposta dos 

resultados, ou problemas de estouro de memória devido a sobrecarga de dados, 

inviabilizando a solução. 

Outro risco do estudo é o surgimento de “ilhas de informação” no 

repositório ao “rotular” aleatoriamente os componentes, ou seja, existir um 

conjunto de componentes não classificados pelos participantes. Folksonomia é 

uma técnica de classificação que depende do trabalho cooperativo dos usuários 

para “rotular” os componentes e compartilhar essas tags entre os demais 

usuários do sistema. Essa técnica vem se mostrando útil e apresentando bons 

resultados com uma considerável massa de indivíduos. Com o conjunto de 

indivíduos reduzidos e o tempo restrito para a execução do estudo de caso, pode 
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ocorrer que componentes na base de dados, utilizando a busca por folksonomia, 

não sejam recuperados nunca, podendo impactar nos resultados.  

5.3 Análise do Estudo de Caso 

Esta seção apresenta e discute os resultados do estudo de caso executado com as 

diferentes configurações descritas na Seção 5.1.2. 

Avaliação Quantitativa: a avaliação quantitativa foi separada em três 

análises independentes: taxa de recuperação, precisão e f-measure. A partir dos 

dados coletados, foram calculados para cada item: (i) a média aritmética, (ii) o 

desvio padrão – como medida de dispersão (desvio) dos dados em relação à 

média aritmética – e (iii) a variância – como medida de dispersão em volta da 

média aritmética. Cada uma dessas análises é apresentada e discutida a seguir. 

i. Taxa de Recuperação. A Tabela 5 mostra os resultados da taxa de 

recuperação do estudo de caso. Para cada variável independente (abordagem de 

busca utilizada), a tabela apresenta a média da taxa de recuperação para as dez 

consultas, o desvio padrão e a variância. O resultado mais detalhado da taxa de 

recuperação para cada consulta pode ser visto no Apêndice B desta dissertação.  

Tabela 5. Taxa de recuperação das abordagens de busca no estudo de 
caso 

Abordagem de busca 
Taxa de 

Recuperação 
Desvio 
Padrão 

Variância 

Palavras-chave 0,7780 0,1574 0,0248 

Facetas 0,8334 0,1619 0,0262 

Folksonomia 0,4540 0,3399 0,1155 

Palavras-chave + Facetas 0,7295 0,2480 0,0615 

Palavras-chave + Folksonomia 0,4072 0,3160 0,0998 

Facetas + Folksonomia 0,5531 0,3587 0,1287 

Pal. chave + Facetas + Folkson. 0,3768 0,3786 0,1434 

 

No estudo de caso, a busca por facetas foi a que apresentou melhor taxa de 

recuperação com média de 83,34% como pode ser observado na Tabela 5, 

seguida pelas abordagens de busca por palavras-chave, busca por palavras-

chave com facetas e, por fim, busca por facetas com folksonomia, todas com 

médias acima de 50%, valor considerado satisfatório para este estudo. O fato de 

os dois melhores resultados terem apresentado também os menores valores de 
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desvio padrão indica que houve considerável convergência dos dados em relação 

as suas médias. As demais abordagens ficaram com valores abaixo da média 

satisfatória, indicando que a busca por folksonomia, palavras-chave com 

folksonomia e palavras-chave com facetas e folksonomia não apresentam boa 

taxa de recuperação. Contudo, apresentam um alto desvio padrão, o que pode 

ter influenciado no resultado. 

Por esses resultados as hipóteses nulas H1, H4, H7, H10, H16, H19 e H22 não 

são rejeitadas, e, conseqüentemente, as hipóteses alternativas H1’, H4’, H7’, H10’, 

H16’, H19’ e H22’ não foram atingidas. A hipótese H13 - a combinação de busca por 

folksonomia com busca por facetas tem taxa de recuperação menor do que a 

busca por folksonomia - foi a única rejeitada nesse estudo. Acredita-se que isso 

possa ter ocorrido devido ao escopo reduzido do estudo de caso, levando a um 

alto desvio padrão e variância, conforme pode ser visto na Tabela 5, não 

podendo ser garantido estatisticamente como verdade. Na Figura 16, é 

apresentado um gráfico para mostrar os dados da Tabela 5 com a taxa de 

recuperação, desvio padrão e variância para cada uma das abordagens de busca. 

Figura 16. Resultados da taxa de recuperação no estudo de caso 

ii. Precisão. A Tabela 6 mostra os resultados da precisão do estudo de 

caso. Para cada abordagem de busca, a tabela apresenta a média aritmética da 

precisão para as dez consultas, o desvio padrão e a variância. O resultado mais 

detalhado da precisão pode ser visto no Apêndice B desta dissertação. 
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Tabela 6. Precisão das abordagens de busca no estudo de caso 

Abordagem de busca Precisão Desvio Padrão Variância 

Palavras-chave 0,4485 0,2890 0,0835 

Facetas 0,0221 0,0211 0,0004 

Folksonomia 0,5510 0,2607 0,0679 

Palavras-chave + Facetas 0,5754 0,2887 0,0833 

Palavras-chave + Folksonomia 0,6767 0,2429 0,0590 

Facetas + Folksonomia 0,5194 0,2055 0,0422 

Pal. chave + Facetas + Folkson. 0,8083 0,2666 0,0711 

 

O resultado do estudo de caso indicou que a abordagem de busca por 

folksonomia, combinada à abordagens tradicionais de busca por palavras-chave 

e facetas, possui a melhor precisão dos resultados nas buscas com média de 

80,83%, rejeitando a hipótese nula H26. Em seguida, pode ser destacada a busca 

por palavras-chave com folksonomia, com quase quinze pontos percentuais 

abaixo do primeiro colocado, rejeitando a hipótese nula H23. Contudo, é 

importante ressaltar os valores apresentados no desvio padrão das abordagens, 

que indica um grau de dispersão que pode justificar essa distância na precisão 

para o primeiro colocado. 

Após os dois melhores resultados apresentados vem a busca por palavras-

chave com facetas, busca por folksonomia, busca por facetas com folksonomia, 

busca por palavras-chave e busca por facetas nesta ordem, rejeitando as 

hipóteses nulas H2, H5, H8, H11 e H17. As hipóteses nulas H14 - a combinação de 

busca por folksonomia com busca por facetas tem precisão menor do que a 

busca por folksonomia - e H20 - a busca por folksonomia tem precisão menor do 

que a combinação de busca por palavras-chave com facetas - não foram 

rejeitadas nesse estudo, porém as médias aritméticas da folksonomia, palavras-

chave com facetas e facetas com folksonomia são muito próximas, e o desvio 

padrão, relativamente alto, indicando uma dispersão que pode justificar o 

ocorrido. 

Diante do exposto, as hipóteses alternativas H2’, H5’, H8’, H11’, H17’, H23’ 

e H26’ foram atingidas e o estudo de caso mostrou que as abordagens 

apresentaram precisão acima de 20%, medida considerada satisfatória, com 
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exceção para a busca por facetas, com precisão de 2,21%. A Figura 17 apresenta 

o gráfico ilustrando a Tabela 6 com a precisão, desvio padrão e variância para 

cada uma das abordagens de busca. 

Figura 17. Resultados da precisão no estudo de caso 

iii. F-measure. A Tabela 7 mostra os resultados da f-measure para cada 

abordagem de busca do estudo de caso, com a média aritmética para as dez 

consultas, o desvio padrão e a variância.  

Tabela 7. F-measure das abordagens de busca no estudo de caso 

Abordagem de busca F-measure Desvio Padrão Variância 

Palavras-chave 0,5276 0,2271 0,0516 

Facetas 0,0414 0,0363 0,0013 

Folksonomia 0,4265 0,2572 0,0661 

Palavras-chave + Facetas 0,5993 0,2159 0,0466 

Palavras-chave + Folksonomia 0,4585 0,2833 0,0803 

Facetas + Folksonomia 0,4393 0,1677 0,0281 

Pal. chave + Facetas + Folkson. 0,4247 0,3562 0,1269 

 

Analisando a média dos valores da f-measure, a abordagem que 

apresentou o melhor mecanismo de busca no estudo executado foi a busca por 

palavras-chave combinada a facetas, seguidas pelas seguintes abordagens: busca 

por palavras-chave, busca por palavras-chave combinada a folksonomia, busca 

por facetas combinada a folksonomia, busca por palavras-chave combinada a 

facetas e folksonomia, busca por folksonomia e, por fim, busca por facetas, esta 
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última com a f-measure muito baixo, apresentando-se como o mecanismo de 

busca menos eficiente dos analisados neste estudo de caso. 

Diante do exposto, é chegada a conclusão de que as hipóteses nulas, 

rejeitadas nesta análise foram as H6, H12, H15, H18 e H24, e as não rejeitadas 

foram H3, H9, H21 e H27. Contudo, embora esses resultados possam ser 

verdadeiros, não é garantido pelos resultados estatísticos, uma vez que o desvio 

padrão mostrou-se alto, o que indica que a média apresentada pode mudar 

drasticamente. 

A Tabela 7 apresenta o gráfico com a f-measure, o desvio padrão e a 

variância para cada uma das abordagens de busca (Fig. 18). 

Figura 18. Resultados da f-measure no estudo de caso 

Conclusão: O alto desvio padrão apresentado no estudo de caso aponta 

que os resultados obtidos não são conclusivos do ponto de vista estatístico, mas 

um indicativo de que a solução proposta é viável para a utilização e 

continuidade de desenvolvimento, sendo necessário novos estudos para 

apresentar mais indícios de confirmação das hipóteses listadas.  Acredita-se que 

esse desvio ocorreu devido ao: 

i. Número limitado de participantes;  

ii. Conjunto de componentes não classificados, devido à distribuição não 

uniforme das tags; e  

iii. Número reduzido de consultas consideradas no estudo. 

No entanto, embora os testes estatísticos não possam ser considerados 

conclusivos, uma vez que uma série de fatores pode influenciar o resultado, 

como o número e grau de comprometimento dos participantes do estudo, 
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tamanho do repositório, quantidade de consultas executadas, por exemplo, os 

resultados do estudo de caso formal indicam que folksonomia e sua combinação 

com os demais métodos de busca não melhora a taxa de recuperação das buscas, 

porém, promete significante melhoria na precisão dos resultados, indicando que 

a pesquisa está na direção correta. Na Tabela 8 podem ser visualizadas as 

hipóteses nulas rejeitadas e as que falharam na rejeição do estudo de caso. 

Com as lições aprendidas neste estudo, acredita-se que três fatores podem 

influenciar diretamente na melhoria dos resultados para a abordagem de 

folksonomia:  

i. Número de desenvolvedores utilizando o mecanismo de busca; 

ii. Número de componentes “rotulados”; e  

iii. O tempo de utilização do mecanismo pelos desenvolvedores.  

Com o aumento considerável desses fatores é possível diminuir as “ilhas 

de informação” na base de dados, porém, a distribuição das tags pelos 

componentes, de modo a garantir nenhum artefato sem tags associadas, só 

pode ser alcançado em um ambiente controlado, definindo os componentes que 

cada participante deve rotular. Somado a esses fatores, é aconselhada a 

utilização de um maior número de consultas para a obtenção de resultados 

estatísticos mais precisos. 

Tabela 8. Status das hipóteses nulas após o estudo de caso  

# Hipóteses Nulas Rejeitada 
Não 

rejeitada 

H1  Busca por folksonomia x Busca por palavras-chave   

H2 Busca por folksonomia x Busca por palavras-chave   

H3 Busca por folksonomia x Busca por palavras-chave    

H4 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com palavras-chave  
  

H5 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com palavras-chave  
  

H6 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com palavras-chave  
  

H7 
Busca por palavras-chave x Combinação de busca 

por folksonomia com palavras-chave  
  

H8 
Busca por palavras-chave x Combinação de busca 

por folksonomia com palavras-chave  
  

H9 
Busca por palavras-chave x Combinação de busca 

por folksonomia com palavras-chave  
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H10 Busca por folksonomia x Busca por facetas    

H11 Busca por folksonomia x Busca por facetas    

H12 Busca por folksonomia x Busca por facetas    

H13 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com facetas  
  

H14 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com facetas  
  

H15 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com facetas  
  

H16 
Busca por facetas x Combinação de busca por 

folksonomia com facetas  
  

H17 
Busca por facetas x Combinação de busca por 

folksonomia com facetas  
  

H18 
Busca por facetas x Combinação de busca por 

folksonomia com facetas  
  

H19 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

palavras-chave com facetas  
  

H20 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

palavras-chave com facetas  
  

H21 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

palavras-chave com facetas  
  

H22 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com palavras-chave e facetas  
  

H23 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com palavras-chave e facetas  
  

H24 
Busca por folksonomia x Combinação de busca por 

folksonomia com palavras-chave e facetas  
  

H25 
Combinação de busca por palavras-chave com 
facetas x Combinação de busca por folksonomia 

com palavras-chave e facetas  
  

H26 
Combinação de busca por palavras-chave com 
facetas x Combinação de busca por folksonomia 

com palavras-chave e facetas  

 
 

H27 
Combinação de busca por palavras-chave com 
facetas x Combinação de busca por folksonomia 

com palavras-chave e facetas  
 

 

 

Avaliação Qualitativa: A seguir, são resumidos os resultados da análise 

qualitativa sobre a utilidade da solução proposta. Esta análise se baseia nas 

respostas ao questionário QD e QE, apresentado no Apêndice. 

� Usabilidade da solução proposta: este foi um ponto muito 

questionado pelos participantes do estudo de caso. A grande maioria 

relatou a necessidade de manter a tela de inserção de tags aberta após 

a associação de tags a um componente. Com isso, o usuário poderia 
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continuar “rotulando” classes, sem precisar executar novamente o 

passo de abrir uma nova janela de inserção de tags. Também foi 

informada a necessidade de guardar o último caminho percorrido na 

árvore do repositório de componentes para evitar tarefas repetitivas 

de percorrer toda a árvore a cada vez que for “rotular” um novo 

componente. Por fim, foi levantada a necessidade de mostrar o código 

do arquivo selecionado na árvore do repositório, antes de confirmar o 

desejo de “rotular”, para conhecimento das classes que estão sendo 

percorridas. 

� Listas de sugestões de tags: sete dos participantes informaram 

que algumas sugestões de tags não apresentavam relevância alguma 

para a classe selecionada, sendo necessário ser feita uma nova 

filtragem dessas tags. 

� Treinamento para utilizar a ferramenta: um participante 

informou a necessidade de um treinamento prévio para introduzir os 

conceitos de folksonomia, como a definição de Tag Cloud, uma 

explicação do que é associar tags ao código fonte e o que seriam as 

listas de Top Tags e Top Author Tags, por exemplo. 

� Preferência dos métodos de busca: o participante especialista, 

responsável pelas consultas do estudo de caso, informou quais 

abordagens de busca achou mais interessante utilizar. A combinação 

dos métodos de busca por folksonomia com palavras-chave e facetas 

foi a abordagem preferida, seguida pela combinação dos métodos de 

busca por folksonomia com palavras-chave, combinação dos métodos 

de busca por palavras-chave com facetas, combinação dos métodos de 

busca por folksonomia com facetas, busca por palavras-chave, busca 

por folksonomia e, finalmente, busca por facetas, método que 

apresentou o pior resultado nas buscas.  

Com relação à utilização do mecanismo de busca, mesmo sem treinamento 

prévio algum, os participantes não apresentaram dificuldade, mostrando ser 

uma abordagem fácil de ser introduzida em organizações, sem custos adicionais 

com treinamento. 
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5.4 Considerações Finais 

Demonstrada a viabilidade do estudo de caso, novos estudos podem ser 

planejados, a fim de refinar e melhorar a solução proposta para obter resultados 

estatisticamente mais conclusivos.  

Embora os testes não sejam conclusivos, estes indicam que o 

desenvolvimento de um mecanismo de busca de componentes, utilizando o 

conceito de folksonomia combinado a outros esquemas de busca, pode ser viável 

no auxílio ao desenvolvedor localizar os artefatos úteis para o desenvolvimento 

de suas aplicações com mais precisão. Entretanto, além de novos estudos com 

uma base de participantes e tempo consideravelmente maior, são necessárias 

melhorias na usabilidade da solução proposta e estudos para melhorar a 

filtragem das tags sugeridas no “rotulamento” das classes. 

O tempo de resposta não foi considerado como métrica nesse estudo de 

caso porque nenhuma consulta demorou mais do que 300ms, tempo irrelevante 

para comparações de eficiência do sistema. 

O próximo capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho, as 

principais contribuições, trabalhos relacionados e possíveis trabalhos futuros 

para melhorar a solução proposta.   



 

 

6  Conclusão e Trabalhos 
Futuros 

Folksonomia é uma abordagem que recebe muitas críticas por encorajar a 

rotulação idiossincrática, aumentando a complexidade de buscar conteúdo. 

Fenômenos que podem causar problemas incluem a polissemia, palavras que 

têm múltiplos significados relacionados; sinônimos, múltiplas palavras com o 

mesmo significado ou similar e palavras no plural. Os defensores que preferem 

taxonomias/ontologias top-down argumentam que um conjunto escolhido de 

tags possibilita uma indexação e busca mais eficiente do conteúdo. 

Entretanto, a idéia de esquemas de classificação construída socialmente 

(com nenhuma entrada de informação de especialistas) é interessante para 

melhorar a precisão das buscas em repositórios, como foi abordado no estudo 

de caso deste trabalho (Capítulo 5). Uma vez que os organizadores da 

informação são usualmente os próprios usuários primários, a folksonomia 

produz resultados que refletem com mais exatidão a informação do modelo 

conceitual da população. 

Nesse contexto, este trabalho visou integrar o mecanismo de busca por 

folksonomia ao ambiente de desenvolvimento do usuário e combiná-lo aos 

métodos de busca por palavras-chave e facetas do MARACATU, procurando 

melhorar a precisão dos resultados. 

Esse mecanismo inovador de classificação e busca cooperativa apresentou-

se como uma oportunidade para os usuários participarem do processo de 

criação e manutenção do sistema de classificação dos repositórios. O grande 

risco dessa abordagem, no entanto, é cair em desuso por falta de motivação por 

parte dos usuários em classificar as informações de interesse de forma 

consistente, uma vez que a solução depende de uma atividade manual dos 

usuários para classificar essas informações. Contudo, o crescimento da 
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popularidade dessa abordagem na web sugere que as pessoas têm interesse e 

motivação em atribuir suas próprias tags para os itens de seu interesse. 

Nesse cenário, esta pesquisa teve como foco principal demonstrar que a 

utilização de um mecanismo de classificação cooperativa melhora a precisão das 

buscas, partindo do princípio que as pessoas estão determinadas a popular o 

repositório com tags de seu interesse. Dessa forma, algumas hipóteses foram 

formuladas e validadas no ambiente de uma organização para adquirir 

veracidade e maturidade ao mecanismo de busca proposto, mostrando indícios 

que de fato a folksonomia, combinada aos esquemas de busca por palavras-

chave e facetas, melhora a precisão dos resultados. 

6.1 Contribuições 

As contribuições principais desse trabalho para a área de busca e recuperação de 

componentes são descritas a seguir: 

� Extensão da visão da história da busca e recuperação de 

componentes. As contribuições principais encontradas na literatura 

de busca e recuperação de componentes, estendendo o trabalho de 

Lucrédio et al.  [LUCRÉDIO et al., 2004], desde a década de noventa 

até os dias atuais, foram apresentadas e analisadas para entender os 

problemas dessa área e identificar possíveis soluções. Através desse 

estudo foi possível definir alguns requisitos chaves e um novo 

framework para o mercado de busca e recuperação de componentes, 

buscando promover reuso em larga escala. 

� Extensão do mecanismo de busca MARACATU. Através da 

combinação de um esquema de busca baseado em classificação 

cooperativa aos já existentes (busca por palavras-chave e facetas) foi 

possível melhorar a precisão das buscas por componentes, conforme 

mostrado no estudo de caso. Com essa nova técnica, os 

desenvolvedores podem alimentar com tags os componentes do 

repositório para consultas futuras e compartilhar com os demais 

desenvolvedores a sua visão particular sobre o objeto. Além disso, o 

novo mecanismo também possibilita ao desenvolvedor saber quais 

usuários possuem o mesmo domínio que o seu e exibe as tags mais 

populares para ajudá-los a montar as suas consultas.  
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Por fim, um novo esquema de ranqueamento dos resultados das 

buscas é agregado ao MARACATU baseado na relevância das tags 

associadas aos componentes na consulta, ajudando a visualização dos 

artefatos pela sua provável relevância para o desenvolvedor. 

� Estudo de caso da solução proposta. Para determinar se o 

mecanismo de busca atingiu seu objetivo e determinar a viabilidade 

da solução proposta, um estudo de caso foi realizado. Esse estudo 

analisou o ganho do desempenho da folksonomia combinada à 

técnicas de busca originais do sistema em relação a versão anterior e 

através do feedback dos participantes do estudo de caso, identificou 

os inconvenientes da solução. 

6.2 Trabalhos Relacionados 

Esta seção discute alguns trabalhos relacionados à busca e recuperação de 

componentes que inspiraram a definição do mecanismo de busca. 

Nesse contexto, um trabalho relevante envolvendo mecanismo de busca e 

recuperação de componentes pode ser visto em [SEACORD et al., 1998]. 

Seacord et al. apresentaram o Agora, um mecanismo de busca para 

componentes de software desenvolvido pelo SEI/CMU20, que consiste em um 

mecanismo que automaticamente busca e registra componentes através da 

Internet, tornando-os disponíveis para reuso. O resultado dessa pesquisa 

mostra que é possível usar a infra-estrutura de uma rede aberta para promover 

o reuso sem os problemas associados a repositórios centralizados, se destacando 

por ser o primeiro mecanismo de busca de componentes a utilizar repositório 

distribuído na literatura. 

CodeBroker [YE & FISCHER, 2002] é outro mecanismo de busca que 

marca as principais mudanças na área de pesquisa em busca de informações, 

propondo um novo mecanismo para localizar componentes. Diferentemente do 

MARACATU, que busca por componentes quando requisitado, o mecanismo 

entrega os componentes que são relevantes para a atividade que está sendo 

executada no presente momento e que são desconhecidos pelo desenvolvedor 

                                                   

 

20 Software Engineering Institute at Carnegie Mellon University  
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sem a intervenção do usuário. A contribuição desse trabalho foi importante 

porque os autores investigaram diferentes questões relacionadas ao reuso de 

componentes, sob os aspectos técnicos e humanos. Contudo, esse sistema não 

considera qualquer semântica da informação e não reflete o domínio do usuário, 

uma importante funcionalidade provida pela folksonomia, esquema de busca 

utilizado no MARACATU. Por fim, este trabalho não segue a linha do 

MARACATU, porém merece destaque por ter feito uma grande mudança no 

paradigma de busca existente até então. 

Outro importante trabalho foi o Krugle21, um mecanismo de busca que usa 

tags para identificar pedaços de código. Esse trabalho segue a mesma direção da 

abordagem proposta nesta dissertação, relacionando componentes com tags, 

mas não identifica os autores das tags. Adicionalmente, essa ferramenta não é 

integrada a nenhum ambiente de desenvolvimento como o MARACATU. Ela é 

baseada em uma interface web, o que pode inibir a sua utilização por 

desenvolvedores de software. 

Por fim, o Google é um mecanismo de busca que faz uso da folksonomia 

através de links relacionados a páginas web, tornando uma palavra relevante 

mesmo não aparecendo diretamente na página buscada como visto na Seção 

3.5. Porém, este mecanismo é voltado para a comunidade web em geral para a 

busca por informações, enquanto o MARACATU é um mecanismo voltado para 

os desenvolvedores de software encontrarem componentes candidatos ao reuso, 

tendo como interface o próprio ambiente de desenvolvimento do usuário, 

característica atrativa para organizações que desejam promover reuso “dentro 

de casa” apenas, sem tornar seus repositórios públicos.  

De acordo com o estudo de Lucrédio et al.  [LUCRÉDIO et al., 2004], 

existem diferentes formas de armazenar e recuperar componentes de software 

dos repositórios. Contudo, o MARACATU se apresenta como o primeiro 

mecanismo a buscar componentes de software envolvendo classificação 

cooperativa e refletindo o domínio do usuário. 
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6.3 Trabalhos Futuros  

A versão atual do MARACATU não considera alguns requisitos considerados 

importantes para a criação de um mecanismo eficiente de busca e recuperação 

de componentes de software. Alguns requisitos ficaram de fora do escopo 

porque o objetivo deste trabalho foi melhorar as buscas em mecanismos como o 

MARACATU. Como resultado, as pesquisas demonstraram a viabilidade da 

utilização do método de busca da folksonomia combinada a outros métodos 

tradicionais para melhorar a precisão dos resultados das buscas. 

Nesse contexto, esta seção discute direções identificadas para melhoria do 

trabalho baseadas nas pesquisas feitas e nos problemas identificados com o 

estudo de caso realizado. 

� Suporte a diferentes tipos e formatos de artefatos. Novos 

tipos e formatos de artefatos devem ser suportados para prover um 

ambiente que cubra amplamente todas as possibilidades de artefatos 

do repositório, não restringindo a arquivos de código fonte Java como 

se encontra o mecanismo atualmente. Com isso, acredita-se que o 

nível de reuso de software possa aumentar consideravelmente.  

� Segurança. Para evitar que indivíduos não autorizados tentem 

acessar os recursos disponíveis para reuso no repositório, uma 

política de controle de segurança sofisticada deve ser empregada no 

futuro, como abordado na Seção 4.1.1. Apesar dos requisitos do 

sistema contemplar esse cenário, a implementação não tratou desse 

aspecto.   

� Suporte a diferentes IDEs. O mecanismo de busca deve poder ser 

integrado a outros ambientes de desenvolvimento de software, 

considerando o feedback dos desenvolvedores sobre quais IDEs são 

mais utilizadas por eles, uma vez que é inviável a construção para 

todos os ambientes existentes. 

� Novo estudo de caso. Um novo estudo de caso é necessário com (i) 

uma base de dados com no mínimo dez grandes projetos, (ii) número 

de participantes mínimo de 50 desenvolvedores e (iii) prazo maior de 

utilização do mecanismo de busca pelos participantes. Com isso, será 

possível simular com mais exatidão o comportamento real do 

mecanismo de busca e identificar problemas que possam vir a surgir 
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em decorrência dessas modificações do estudo de caso como, por 

exemplo, ocorrer um aumento considerável do tempo de resposta dos 

resultados da busca, ou problemas de estouro de memória, 

inviabilizando a solução. 

� Semântica para as tags. Uma possível extensão do mecanismo de 

busca para minimizar as limitações inerentes à folksonomia, como a 

polissemia, sinonímia e palavras no plural, consiste na criação e 

armazenamento de uma semântica ou ontologia para as tags, a qual 

deve melhorar a precisão das buscas [BRUIJIN, 2003]. 

� Opções de acesso ao mecanismo de busca. O acesso ao 

mecanismo de busca não deve se restringir apenas ao ambiente de 

desenvolvimento do usuário, mas também a outras opções, como, por 

exemplo, via web browser. A linguagem XML adotada para 

armazenamento dos dados, pela sua simplicidade e 

interoperabilidade, vai permitir que essa extensão seja feita de forma 

mais fácil e flexível.  

� Usabilidade. A usabilidade é um requisito importante para o 

sucesso e aceitação da ferramenta como apresentado na Seção 4.1.1. 

Contudo, apesar da atenção dada a esse requisito, alguns problemas 

de usabilidade foram levantados pelos participantes do estudo de caso 

como apresentado na Seção 5.3 e devem ser tratados prioritariamente 

no futuro. Ademais, outras características interessantes para a 

usabilidade do MARACATU devem ser consideradas, como: (i) dar a 

possibilidade de o usuário visualizar graficamente os artefatos e suas 

interdependências, ajudando-o a manter a coesão dos artefatos e 

aprender mais sobre os relacionamentos e dependências do artefato; 

(ii) destacar o texto buscado; e finalmente, (iii) seria interessante 

para o usuário poder selecionar os repositórios que desejam fazer as 

busca por artefatos, como uma filtragem adicional [GARCIA et al., 

2006]. 

� Filtragem da lista de sugestões de tags. Um estudo deve ser 

feito para verificar a causa de algumas tags sugeridas na listagem de 

tags não apresentarem relevância para a classe selecionada. Caso seja 
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constatada a necessidade de uma melhor filtragem dessas tags, 

incluir essa melhoria ao mecanismo.  

� Extensão do ambiente. Estender o ambiente para prover 

mecanismos adicionais que promovam o reuso de software, como a 

inclusão de mecanismos de busca ativa, utilizando a busca por 

folksonomia combinada ao método de busca por assinatura [YE & 

FISCHER, 2002] [MASCENA, 2006], por exemplo. 

� Especialização do algoritmo de busca. Nesse trabalho foi 

definido um algoritmo de busca baseado nas tags associadas aos 

componentes armazenados em um arquivo XML quando utilizada a 

abordagem da folksonomia. Para as demais abordagens, é utilizado o 

sistema de busca do Lucene para indexar e recuperar o código fonte. 

Esses algoritmos, contudo, não são otimizados ou especializados para 

busca de código fonte. Uma característica que poderia ser adicionada 

é levar em consideração as dependências do código fonte quando 

estivesse indexando ou ranqueando para ajudar o desenvolvedor na 

escolha dos artefatos a serem recuperados com menos dependências 

[GARCIA et al., 2006], por exemplo. Um exemplo desse trabalho 

pode ser encontrado em [INOUE et al., 2003].  

� Busca por tags próximas à consulta. O mecanismo de busca por 

tags deve ser estendido para recuperar componentes com tags 

próximas à consulta, caso não encontre nenhum resultado com a tag 

procurada. 

É importante ressaltar que esse não é um conjunto definitivo de melhorias 

que podem ser feitas no MARACATU. Contudo, são soluções que podem 

melhorar a performance e utilidade do mecanismo de busca. 

6.4 Considerações Finais  

Após estudos e análises feita na área de busca e recuperação de componentes, 

folksonomia foi apontada como possível solução para minimizar os problemas 

existentes de classificação e melhorar a precisão das buscas. Contudo, 

folksonomia não pode ser encarada como solução para todos os problemas 

recentes de classificação e não é alternativa para os esquemas de classificação 

tradicionais que se têm projetado ao longo dos anos, mas uma complementação 

deles. É uma ferramenta mais poderosa e inovadora que deve ser aplicada 
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apenas nas circunstâncias certas – ambiente propício e estável, com usuários 

conscientes sobre a importância de classificar os artefatos adequadamente - e 

levando em consideração suas propriedades específicas e as diferenças em 

respeito a outros esquemas de classificação como taxonomias e vocabulário 

controlado. 

Essa estratégia de classificação cooperativa, que foi integrada ao 

mecanismo de busca MARACATU, faz parte do projeto de pesquisa e 

desenvolvimento RiSE, que investiga diferentes maneiras para guiar as 

organizações de estágios sem nenhuma maturidade no processo do reuso de 

software até atingirem um nível satisfatório, de modo incremental. Esta solução 

foi definida e implementada neste trabalho e, ao final, foi realizado um estudo 

de caso que mostrou indícios que o mecanismo de classificação cooperativa 

melhora a precisão das buscas, embora não esteja estatisticamente comprovado 

e não tenha apresentado bons resultados com a taxa de recuperação, indicando 

que o MARACATU pode vir a atuar como uma ferramenta de suporte ao reuso 

futuramente, como parte da solução do projeto.  
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Apêndice A: Questionários 
do Estudo de Caso 

A seguir são apresentados os questionários respondidos pelos participantes 

responsáveis por adicionar tags aos componentes (QD) e pelo participante 

responsável pela execução das buscas (QE), respectivamente, após a realização 

de suas atribuições. 

Questionário do Desenvolvedor (QD): 
  
01. Qual seu nível de formação? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
02. Quantos anos de experiência em desenvolvimento você possui? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
03. As listas de sugestões de tags ajudaram na escolha das tags mais 
apropriadas para associar ao código fonte?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
04. Você teve alguma dificuldade no entendimento e utilização da ferramenta? 
Quais? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
05. Comentários adicionais: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Questionário do Executor das Buscas (QE): 
  
01. Qual seu nível de formação? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
02. Quantos anos de experiência em desenvolvimento você possui? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
  
03. Ordene, de acordo com sua preferência, o método de busca que você achou 
mais interessante utilizar. 
__ Busca por palavras-chave 
__ Busca por facetas 
__ Busca por folksonomia 
__ Combinação de folksonomia com busca por palavras-chave 
__ Combinação de folksonomia com facetas 
__ Combinação da busca por palavras-chave com facetas 
__ Combinação de folksonomia com a busca por palavras-chave e facetas 
   
04. Você achou a interface do MARACATU amigável? Em caso negativo, 
justifique. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
  
05. Você teve alguma dificuldade no entendimento e utilização da ferramenta? 
Quais? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
06. Comentários adicionais: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 

 

Apêndice B: Resultados do 
Estudo de Caso 

A seguir são apresentados os resultados detalhados da taxa de recuperação e 

precisão para cada consulta feita no estudo de caso deste trabalho, utilizando os 

esquemas de busca por palavras-chave, facetas, folksonomia e suas 

combinações.  
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Figura 19. Resultado das buscas por palavras-chave no estudo de 
caso 
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Facets Search
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Figura 20. Resultado das buscas por facetas no estudo de caso 

 

Folksonomy Search
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Figura 21. Resultado das buscas por folksonomia no estudo de caso 
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Keywords + Facets Search

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000

1,1000

Fra
m
ew

or
k 
/ c

la
ss

ifi
er

J2
SE

 / 
lo
gi
n

J2
SE

 / 
re

po
si
to

ry

In
fra

st
ru

ct
ur

e / 
in
de

x

In
fra

st
ru

ct
ur

e / 
lu
ce

ne

In
fra

st
ru

ct
ur

e / 
se

arc
h

Fra
m
ew

or
k 
/ r

ep
or

t

In
fra

st
ru

ct
ur

e / 
ch

eck
ou

t

In
te

rfa
ce

 / 
um

l

J2
SE

 / 
fu

nc
tio

nal
ity

Recall

Precision

 

Figura 22. Resultado das buscas por palavras-chave com facetas no 
estudo de caso 

 

Keywords + Folksonomy Search
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Figura 23. Resultado das buscas por palavras-chave com 
folksonomia no estudo de caso 
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Facets + Folksonomy Search
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Figura 24. Resultado das buscas por facetas com folksonomia no 
estudo de caso 

 

Keywords + Facets + Folksonomy Search
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Figura 25. Resultado das buscas por palavras-chave com facetas e 
folksonomia no estudo de caso



 

 

 


