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Resumo

da Silva, Andrey Estevão. Avaliação de Projeto de Software em Relação à
Dívida Técnica. Goiânia, 2015. 123p. Dissertação de Mestrado. Instituto de
Informática, Universidade Federal de Goiás.

A estimativa de Dívida Técnica de Software tem como objetivo calcular os custos do não-
cumprimento de padrões de qualidade no processo de desenvolvimento, tais como falta de
documentação, más práticas de desenvolvimento e desobediência às regras de codificação
específicas de um projeto. Uma das preocupações de organizações e engenheiros de
software é garantir tais padrões de qualidade, no entanto, a forma humana de fazer este
controle permite erros que, consequentemente, ocasionam Dívida Técnica, que em curto
prazo não são um problema, mas em longo prazo pode destruir estruturas de software
inteiras. Com base neste problema, será proposta uma abordagem para o cálculo da Dívida
Técnica de Design de aplicações desenvolvidas em Java. Os métodos utilizados para este
fim envolvem a mineração de dados de repositórios de código aberto, bancos de dados
de software de rastreamento de defeitos, estimativa do tempo de correção de violação de
regras de design e verificação de conformidade arquitetural.

Palavras–chave

Dívida técnica, checagem de conformidade arquitetural



Abstract

da Silva, Andrey Estevão. Avaliação de Projeto de Software em Relação à Dí-
vida Técnica. Goiânia, 2015. 123p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática,
Universidade Federal de Goiás.

The Software Technical Debt aims to calculate costs from the failure to comply with qua-
lity standards in the development process, such as lack of documentation, bad develop-
ment practices and disobedience to specific coding rules of a project. One of the concerns
of organizations and software engineers is to ensure such quality standards, however, the
humane way of doing this control allows mistakes which consequently causes Technical
Debt, which in the short term are not a problem, but in the long run can destroy entire
software structures. Based on this problem, it will be proposed an approach for calcu-
lating the Design Technical Debt of applications developed in Java. The methods used
for this purpose involve data mining of open source code repositories, defect tracking
software databases, time correction estimative of design rules violation and architectural
compliance check.

Keywords

Technical Debt, architectural compliance checking
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CAPÍTULO 1
Introdução

O termo “Dívida” foi introduzido nas pesquisas sobre qualidade de software
pela primeira vez em 1992, no relato de experiência The WyCash Portfolio Management
System, de Ward Cunningham (CUNNINGHAM, 1992). Esta metáfora foi utilizada ao
retratar situações em que, para acelerar o desenvolvimento de software, seria necessário
usar código a ser reescrito futuramente, atendendo-se todas as suas especificações. No
conteúdo apresentado, fundamenta-se que o uso deste tipo de código sem que o mesmo
tenha sido readequado irá contar como juros sobre a dívida, tornando-a cada vez mais
difícil de ser paga.

Não é possível eliminar definitivamente a Dívida Técnica de um software, visto
a constante evolução do mesmo tende a deteriorar sua estrutura, a menos que seja feito
trabalho para mantê-la (LEHMAN, 1996). Há apenas como monitorá-la e quantificá-
la. Desde então, os estudos subsequentes nesta área têm procurado identificar quais os
agentes associados ao problema, suas consequências e como geri-lo de maneira correta. A
compreensão do problema existente permite atribuí-lo não somente a artefatos de código,
mas também à documentação e fatores humanos, como compreensão de requisitos e
comunicação entre equipes.(ZAZWORKA et al., 2011).

Há uma linha de pensamento em que a Dívida Técnica estimada em um software
é contraída por ações intencionais ou não intencionais (CODABUX; WILLIAMS, 2013).
Ela pode ser contraída intencionalmente quando há descaso quanto às práticas envolvidas
no processo de desenvolvimento ou também de forma planejada, quando se atende às
metas propostas naquele momento com artefatos inadequados, mas para os quais se tem
previsões de correção em longo ou curto prazo. A dívida pode ainda ser adquirida de
forma não intencional, seja por inexperiência ou falta de observação quanto às boas
práticas durante o processo de desenvolvimento.

Intencional ou não, a dívida é um problema que, sob a perspectiva do software,
não é visível externamente, principalmente se enxergada do ponto de vista pragmático de
consumidores (TOM; AURUM; VIDGEN, 2013), que veem apenas o produto final e não
seus aspectos estruturais. Os esforços realizados nesta área, então, são voltados para que
este aspecto invisível e de valor negativo para as organizações (NUGROHO; VISSER;
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KUIPERS, 2011) possa ser quantificado e monitorado, tornando o problema gerenciável.
Controlar os efeitos da Dívida Técnica é algo complexo; seu impacto no desen-

volvimento de software não é algo uniforme, onde sua infraestrutura pode ser atingida
em diversos pontos (LIM; TAKSANDE; SEAMAN, 2012).Para isso, as organizações têm
procurado estimar a dívida técnica na tentativa de verificar o seu interesse na mesma:
identificar onde ocorrem os problemas que mais comprometem o desenvolvimento e pri-
orizar ou não os seus investimentos, avaliando tempo e custo-benefício de corrigir (pagar)
parcelas da dívida (GUO et al., 2011). Desta forma, é possível controlar a qualidade de
seu software, adquirir noções de valor final, custos de manutenção e análise de riscos
sobre o mesmo.

Uma das áreas em que pode ocorrer Dívida Técnica é no Design (arquitetura) de
aplicações. A Dívida de Design ocorre sempre que o design de software já não se enquadra
mais em sua finalidade (ZAZWORKA et al., 2011). Neste caso, as imperfeições apresen-
tadas na arquitetura acarretam impedimentos em manutenções futuras (ZAZWORKA et
al., 2013). Estes problemas podem ser verificados através de análises estáticas e compa-
rações entre padrões de conformidade (GUO; SEAMAN, 2011). Nas seções posteriores
deste documento, será discutida uma abordagem para identificar dívida técnica nestes
moldes, como caracterizá-la e monitorá-la, a fim de que organizações tenham o mínimo
necessário para que consigam tomar decisões sobre a mesma.

1.1 Problema de Pesquisa

A Dívida de Design é a dívida adquirida por atalhos tomados no processo de
desenvolvimento e defeitos de arquitetura apresentados sob a forma de design inacabado,
com características de que houve pouco foco na qualidade, apresenta poucas capacidades
de manutenção e adaptação, ou subsequente fragmentação com ausência de refatoração.
Resumidamente, a Dívida de Design é o resultado de soluções iniciais com limiar
abaixo do ótimo, ou soluções que se tornam inadequadas à medida que tecnologias e
padrões tornam-se ultrapassados (TOM; AURUM; VIDGEN, 2013). Pode-se entender
ainda que ela é a dívida que está associada aos problemas relacionados ao código fonte
de uma aplicação, como, por exemplo, violações de modularização, indícios de quebra
de qualidade de código (Code Smells) e sujeiras (Grime), no mesmo (CODABUX;
WILLIAMS, 2013).

Este é um tipo de dívida comumente favorecido pela pressão para entrega de
releases, em que desenvolvedores se veem obrigados a sacrificar de um lado a qualidade
para obter ganhos por outro (ZAZWORKA et al., 2011) (SEAMAN et al., 2012). A
entrega e aparente funcionamento da aplicação acabam por esconder os problemas de
degradação arquitetural, o que qualifica a fase de design de um projeto como a fase em
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que a dívida técnica é mais invisível. Os efeitos da dívida só começarão a aparecer quando
houver dificuldade de evolução e manutenção, sob a forma de atrasos (KRUCHTEN;
NORD; OZKAYA, 2012).

Figura 1.1: Fases de visibilidade da Dívida Técnica (KRUCH-
TEN; NORD; OZKAYA, 2012)

Verifica-se que a dívida técnica é comumente associada a design e que há uma
tendência de suportar o seu monitoramento via ferramentas (BROWN; NORD; OZKAYA,
2010). Uma vez que a visibilidade da dívida é mais difícil na fase de arquitetura,
indaga-se que também possa haver dificuldades em se garantir que o design tenha sido
implementado conforme especificado, não revelando problemas, como, por exemplo, a
desobediência de Design Patterns, fazendo com que uma aplicação tenha problemas de
desempenho e de reaproveitamento de suas finalidades e, ainda, se este tipo de dívida tem
sido estimado seguindo a tendência de automação. Para isso, tem-se a intenção de buscar
o apoio da literatura em outra linha de pesquisa: a de inspeção e verificação de código.

Nem sempre o cotidiano do desenvolvimento de software permite que sejam
monitoradas todas as alterações de requisitos em baixo nível. As constantes mudanças
solicitadas podem fazer com que desenvolvedores passem por cima de certas Regras de
Design, desde que a aplicação mantenha níveis aceitáveis em seus requisitos não fun-
cionais (SILVA; BALASUBRAMANIAM, 2012), tais como desempenho e usabilidade.
Porém, as constantes desobediências a essas regras por um longo período de tempo de-
gradam o nível de qualidade arquitetural do software e, por consequência, diminuem a
produtividade dos desenvolvedores.

Além dos problemas relatados anteriormente, outros desafios podem ocorrer ao
estimar a dívida técnica no design de software, tais como: dificuldade na coleta de dados
que representem o histórico de qualidade de aplicações, uma vez que isso depende do fato
das organizações estarem ou não interessadas em investir em processos dessa natureza;
a não existência de um modelo pré-definido para estimativa de dívida técnica em geral,
visto que, como dito anteriormente, a dívida técnica não segue um padrão uniforme de
comportamento, já que o mesmo problema causa diferentes impactos em projetos de
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software; e, por fim, a difusão errônea de conceitos, em que há a confusão entre defeitos e
dívida técnica. Segundo (KRUCHTEN et al., 2013), a Dívida Técnica não é representada
necessariamente pelos defeitos de um software, mas por ações postergadas que, como
consequência, demandam grandes esforços para serem efetuadas.

A intenção deste trabalho nas seções subsequentes será trazer uma abordagem
que permita que organizações possam conhecer e monitorar este tipo de Dívida, de forma
que possam caracterizar suas próprias Regras de Design e, ao longo do tempo, verificar
as divergências entre implementação e especificação, podendo-se comparar as mudanças
de valores de diversas variáveis de uma análise para outra.

1.2 Objetivos

O presente trabalho tem como intenção principal contribuir para a estimativa da
Dívida Técnica de Design, sugerindo uma proposta para o seu monitoramento por meio
da aplicação da checagem de conformidade de software e da análises de dados. Espera-se
ainda alcançar os seguintes objetivos específicos:

• Extrair dados sobre a Dívida Técnica de Design – Pretende-se encontrar bases de
dados que contenham informações sobre projetos de software e extrair dados que
representem o valor da dívida técnica decorrente de violações de design.
• Sugerir um Mecanismo de Coleta de Métricas – A intenção é propor um

mecanismo que facilite a coleta de métricas de qualidade de software relativos a
design, possibilitando a definição de modelos para a dívida de design.
• Associar violações de Design a valores de dívida Técnica de Design – Pretende-

se propor um mecanismo que vincule violações de Design encontradas aos seus
respectivos valores de dívida técnica.

1.3 Metodologia

Na Seção 1.1, foi proposta a intenção de estimar a dívida técnica de projetos de
software em relação a sua conformidade de design. Para isto, foi realizada uma investiga-
ção por meio de uma revisão bibliográfica sobre os temas de análise de conformidade de
software e de dívida técnica.

Após realizar esse estudo, foram feitas comparações entre algumas ferramentas
selecionadas, com o objetivo de encontrar qual a mais adequada para especificação de
regras de design e também para estimar a dívida técnica decorrente da quebra dessas
especificações.
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Posteriormente, foram investigadas bases de dados da comunidade de software
livre a fim de coletar registros de violações de especificação de design e propor um
modelo para estimativa de Dívida Técnica baseado no tempo de readequação dessas
violações. Desta forma, ao analisar o design de aplicações, seria possível consultar o
modelo para ponderar a divida decorrente daquela violação. O caráter desta pesquisa foi
de “Consulta Profunda de Fontes Web” (HAN; CHANG, 2002) e a extração de dados foi
similar a conduzida por (SEAMAN et al., 2012). Contudo, se o modelo fosse considerado
inadequado para estimativa da dívida técnica, o serviço seria disponibilizado através de
uma infraestrutura para este fim. A Estatística Básica forneceu subsídios para que, através
das técnicas de estimativa de tendência central, o modelo proposto e o conjunto de dados
fossem validados.

Por fim, foi elaborada uma infraestrutura, o ExtractMD (Extrator de Métricas

de Design). Este serviço consiste num conjunto de módulos com o qual o usuário poderá
utilizar funcionalidades de análise de design gerais ou fornecer à ferramenta as suas regras
de design personalizadas. A abordagem tem como objetivo coletar métricas e constituir
uma base histórica de informações sobre violações detectadas, provendo variáveis para
que modelos de estimativa sejam inferidos. A Figura 1.2 ilustra o processo proposto para
alcançar tais resultados:

Figura 1.2: Abordagem proposta para cálculo da Dívida Técnica
de Design

1.4 Organização do Trabalho

Neste capítulo, foram feitas breves considerações sobre a Dívida Técnica de
Design, os desafios encontrados para sua estimativa, os objetivos a serem alcançados por
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meio deste trabalho e os passos a serem trilhados para alcançá-los. O Capítulo 2 aborda
uma fundamentação teórica sobre o tema de pesquisa, contemplando os aspectos teóricos
e os trabalhos relacionados. No Capítulo 3 será mostrada uma abordagem de estimativa
de Dívida técnica por meio da coleta de dados históricos. No Capítulo 4 é proposta uma
infraestrutura para coleta de métricas de design. Cada capítulo de desenvolvimento do
estudo realizado contem uma seção pertinente à discussão de resultados. Por fim, no
Capítulo 5 são feitas as considerações finais e apresentadas propostas para trabalhos
futuros.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica e Trabalhos
Relacionados

2.1 Fundamentação Teórica

2.1.1 Dívida Técnica

Cunningham (CUNNINGHAM, 1992) descreveu a dívida técnica como o resul-
tado de se postergar atividades de desenvolvimento, propiciando rapidez na entrega de
funcionalidades, mas, por outro lado, se pagaria o preço refatorando o software, pois sua
manutenção e evolução ao longo do tempo ficariam comprometidas.

Com o passar dos anos, as pesquisas começaram a identificar fatores que pode-
riam influenciar a Dívida Técnica, tais como dificuldades em se administrar ao mesmo
tempo a qualidade e a entrega de artefatos em decorrência de sucesso rápido, pressões
para obtenção de resultados ou mudanças repentinas de especificações de requisitos du-
rante o processo de desenvolvimento (KRUCHTEN; NORD; OZKAYA, 2012). Porém,
as dificuldades em se descrever um modelo formal para o cálculo da dívida técnica fize-
ram com que os fatores de influência pudessem ser considerados por outros pesquisadores
também como dívida técnica, agrupando ainda outros problemas, tais como ausência de
documentação, defeitos e falhas no processo de desenvolvimento (KRUCHTEN et al.,
2013).

Problemas de compreensão foram confirmados também através de uma entre-
vista conduzida por Lim, Taksande e Seaman (LIM; TAKSANDE; SEAMAN, 2012). Em
uma série de perguntas feitas a 35 profissionais de diversos níveis de experiência na indús-
tria de software sobre Dívida Técnica, 75% dos mesmos não eram familiarizados com o
termo, onde os autores, para conseguirem obter informações, tiveram de, primeiramente,
esclarecer o conceito para os entrevistados. Após o esclarecimento, obteve-se o consenso
de que lidar com os custos da dívida técnica é algo complexo, pois seu impacto não é
uniforme. Portanto, para ter certeza de que é necessário pagar por eles, deve-se questionar
se a implementação funciona satisfazendo às necessidades e se a mesma não gera impacto
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para clientes, tanto de produtividade quanto de manutenção.
Entendendo-se que é difícil estabelecer um modelo que pondere fatores huma-

nos, artefatos de projeto de software de alto nível produzidos durante o processo de desen-
volvimento e processos organizacionais, a dívida técnica é mais frequentemente associada
ao nível de design e a artefatos de código, onde o suporte dado por ferramentas tem se
tornado promissor (BROWN; NORD; OZKAYA, 2010). Esta tendência pode ser obser-
vada em abordagens como, por exemplo, a de monitoramento de classes deusas. Estas
são classes utilizadas em larga escala e que possuem uma carga de responsabilidades exa-
gerada, estando mais propensas a defeitos do que classes bem divididas. Quanto maior o
número de associações feitas a estas classes, mais difícil é quebrá-las em outros módulos,
havendo a necessidade de adaptações frequentes, que geram mais problemas de integra-
ção e elevam o tempo de desenvolvimento, gerando-se dívida técnica (ZAZWORKA et
al., 2011).

Seaman et. al (SEAMAN et al., 2012) conduziram um estudo sobre a Dívida
Técnica em um contexto de análise de risco e tomada de decisão, em que em uma das
abordagens mostradas, a de Análise de Custo-Benefício Simples apresenta um modelo
de estimativa em que a dívida está dividida em duas partes: principal, que representa
o esforço para se concluir uma tarefa e interesse, que é o custo estimado no caso de
a dívida, não sendo paga, torne outros trabalhos mais dispendiosos. A abordagem visa
prover a tomada de decisões em cima de tarefas que foram deixadas para trás, onde são
analisados códigos sem comentários, não refatorados e que violam padrões arquiteturais,
também confirmando a tendência de análise da dívida técnica sob o aspecto de design e
por meio de ferramentas de análise.

Essas pesquisas foram mostradas até o momento com o intuito de esclarecer que
os aspectos qualitativos também são refletidos no design de aplicações, consequentemente
na dívida técnica. Porém, pode-se perceber que é difícil chegar a um modelo de estimativa
sob o olhar destas variáveis, o que tem levado ao investimento na análise de código para
compreensão da dívida técnica. O tópico a seguir irá elucidar sobre um dos aspectos de
design a que se destina o presente trabalho, a checagem de conformidade, a fim de se
tentar compreender a dívida técnica proveniente da quebra do design em aplicações.

2.1.2 Checagem de Conformidade

Passos et.al (PASSOS et al., 2010) abordaram o estado da arte sobre técnicas de
como engenheiros poderiam analisar checagem de conformidade arquitetural por meio
de inspeções a baixo nível de código, considerando artefatos como pacotes, subsistemas
e camadas, assim como a sua interação. A motivação desse estudo é que tais análises
poderiam fazer parte do dia-a-dia na tomada de decisão por arquitetos.
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Foram discutidas as seguintes técnicas no estudo:

• SCQL – Linguagem de Consulta de Código Fonte – São linguagens similares à
SQL, em que se faz consultas no próprio código na tentativa de se encontrar bugs,
convenções de código não seguidas e assim computar métricas de software no que
diz respeito à refatoração.
• RM – Modelos de Reflexão – Consiste na construção de modelos de alto nível

que representam os relacionamentos e comportamentos à respeito de arquitetura de
sistemas, como, por exemplo, chamadas à objetos, instâncias, heranças, implemen-
tações, nomenclaturas, visibilidade de propriedades e etc. Esse modelo é estatica-
mente analisado sob as seguintes perspectivas:

– Convergência – Ocorre quando a implementação realmente reflete o que foi
determinado no modelo de reflexão.

– Divergência – Ocorre quando a implementação não reflete o que foi determi-
nado no modelo de reflexão.

– Ausência – Quando uma relação descrita no modelo não existe no código

.
• SDM – Matriz de Estrutura de Dependência – Analisa apenas o conteúdo de

dependência entre camadas de uma aplicação, analisando para quem cada uma
delas entrega serviços por meio de mapeamentos, como por exemplo, “A Camada
de Visão só deve se comunicar com o controlador”.

Uma vez discorridas sobre cada técnica, os autores fizeram uma abordagem
ilustrativa sobre cada uma das mesmas aonde se chegou aos seguintes resultados:



2.2 Trabalhos Relacionados sobre Dívida Técnica 22

Tabela 2.1: Avaliação comparativa entre técnicas de conformi-
dade (adaptado) (PASSOS et al., 2010)

Critério LDM SCQL RM

Expressividade

Limitada
(somente
quanto
usar ou não
dependências)

Alta
semântica
de dados

Média
(expressões
regulares,
mas sem subti-
pos)

Nível
de
Abstração

Média
(baseada na
hierarquia de
pacotes)

Baixa
(Baseada em
consulta
de código)

Alta
(modelos
providos
por arquitetos)

Facilidade
de
aplicação

Média
(requer regras
de design
para cada
restrição

Média
(requer consul-
tar
cada restrição)

Média
(requer
mapeamento
entre modelos)

2.2 Trabalhos Relacionados sobre Dívida Técnica

Brown et al., (BROWN et al., 2010), conduziram um estudo a respeito de
uma modelagem para pagamento da dívida técnica baseada na análise de impactos em
longo prazo. O estudo aponta que há divergência quanto às intenções de investimento
de qualidade por parte de desenvolvedores, engenheiros e gerentes, onde estes últimos
acabam não investindo em gerência da dívida técnica por não identificarem resultados
em curto prazo. Práticas ágeis como Desenvolvimento Orientado a testes (TDD) foram
dadas como capazes de controlar a dívida técnica em pequenos projetos, mas provas
de conceito afirmam que a dívida técnica não era avaliada devidamente, identificando-
se oportunidades de estudo em aberto quanto a essa visibilibidade. Os autores relataram
uma propsta de definir uma agenda de pesquisas sobre dívida técnica, buscando identificar
conhecimentos e lacunas da abordagem, na tentativa de se definir um modelo conceitual
para estimativa. Um dos itens desta agenda é sobre como informações da dívida podem
ser coletadas empiricamente desenvolvendo-se modelos conceituais para o seu cálculo,
sendo que uma maneira para isso é caracterizar o gap (lacunas) entre o estado atual do
software e sua implementação.

Afirma-se que falhas dessa natureza são corretamente registradas como defeitos
de aplicação, mas ficam invisíveis sob o aspecto de dívida. Alguns aspectos chamam
atenção, como:
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• Visibilidade – Caracterizada por aspectos do tipo “Eu sei que eu quebrei a arquite-
tura, mas isto não é visível sob a forma de funcionalidade”. Porém, as restrições de
design impostas podem caracterizar este desvio como dívida.
• Valor – Diferença de custos entre estado atual e estado ideal da dívida técnica.
• Valor presente – É o valor estimado após tomada de decisão, os números existem,

mas podem não ser considerados dívida se for considerada boa a análise de custo-
benefício.

Klinger e demais autores (KLINGER et al., 2011) conduziram um estudo sobre a
premissa de que Dívida Técnica deve ser usada como uma ferramenta para conhecimento
de benefícios não descobertos e que surge das más escolhas de desenvolvimento por parte
de arquitetos e desenvolvedores. Foram feitas perguntas a 4 arquitetos de software da
IBM com diferentes níveis de experiência, onde se descobriu que na maioria das vezes a
decisão de se levar a dívida adiante não provêm deles, mas do usuário final. Ao desenrolar
da entrevista, foram relatados os seguintes casos:

• Entrevistado A – Deveria entregar um produto novo que se integrava com tecno-
logias existentes.
• Entrevistado B – Deram-lhe um produto adquirido externamente e uma equipe

mais experiente pra integrar com as tecnologias da IBM.
• Entrevistado C – Contratado pela IBM após ter comprado sua empresa, conduziu

esforços pra se integrar os produtos que possuíam com os da IBM.
• Entrevistado D – Trabalhou com sistemas de larga escala dentro e fora da IBM.

O objetivo da entrevista era obter respostas de como os stakeholders influen-
ciaram na dívida, e quais as estratégias para gerenciá-la e quantificá-la. Juntando-se as
respostas dos entrevistados, conclui-se que:

• Calcular a dívida, quando induzida por questões gerenciais é um desafio havendo-se
necessidade, em alguns casos, de se adquirí-la em razão de aceitação e sucesso.
• As decisões são tomadas de maneira ad-hoc ou seja, não há processos formais de

notificar a dívida, tornando-a mais invisível ainda.
• Há falhas em comunicar a Stakeholders a dívida, bem como faltam-lhes compreen-

são, pois os mesmos priorizam funcionalidade à qualidade.

Em relação a esta abordagem, supõe-se que se possa monitorar a dívida através
de análises, tentando minimizar a necessidade de estratégias gerenciais futuras a respeito
de implementação, podendo-se assim oferecer amparo na tomada de decisão quanto à
negociação com stakeholders, auxiliando a comunicar melhor a dívida aos envolvidos no
processo.
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2.2.1 Modelos para Estimativa

Há também propostas de modelos para o cálculo de dívida técnica. Guo e Seaman
(GUO; SEAMAN, 2011) propõem uma estimativa com base na análise de dados históri-
cos de defeitos em aplicações. A abordagem é denominada Gerenciamento de Portfólios.
Usada na gestão financeira, consiste na analogia a uma carteira de investimentos (mon-
tante da dívida), onde o gestor decide onde aplicará fundos (correções). O investidor faz
a aplicação analisando-se a variância (risco) em relação ao montante.

Os autores procuraram traduzir o modelo em um framework, em que um dos
componentes principais é denominado lista de dívida técnica. A lista contém alguns itens
que podem refletir em dívida durante o desenvolvimento, tais quais itens que precisam ser
modificados para atender o design. A descrição dessa lista contém o autor da violação,
quando a mesma foi identificada, a estimativa da dívida em relação ao esforço de correção
e à razão pela qual é considerada dívida.

Segundo os autores, o interesse na dívida pode ser estimado através da relação
entre esforços históricos registrados, dados de uso, registro de mudanças, e dados sobre
defeitos. Então, sua abordagem descreve a dívida inferindo situações como: “No último
release, foi adicionada a função X ao módulo Y, mas não houve documentação que
refletisse esta mudança”.

As críticas em relação à esta técnica relatada pelos próprios autores foi que a
mesma herdou falhas da abordagem original: a estimativa dada pela análise dos portfólios,
no mundo financeiro, não representava o mercado real, sendo bastante criticada por
investidores na época de sua concepção. Os autores ainda relatam que é difícil discutir
resultados quanto à eficácia do modelo, por não ter sido feito nenhum estudo de caso
sobre o mesmo.

2.2.2 SonarQube

Em (LETOUZEY; ILKIEWICZ, 2012), os autores abordam a verificação de
código com base na expectativa de vida da aplicação, discorrendo sobre a metodologia
SQALE, a qual possui como uma das métricas a estimativa de Dívida Técnica.

A motivação em se discorrer sobre a dívida seria definir um modelo de gerência
da mesma que defina o estabelecimento e publicação de más práticas de código, modelos
de conformidade, formas de monitoria, análise, pagamento da dívida e uso de dados
coletados para governança da dívida.

A solução proposta pelo método SQALE é associar custos de remediação mul-
tiplicados por fatores de remediação (prioridade) aos itens levantados pelas organizações
como requisitos não funcionais que se não observados, geram prejuízos.
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Estes custos precisam ser associados devido às variações de natureza das vio-
lações. Por exemplo, identar um código deve ser mais simples em termos de custo de
remediação do que eliminar um código clonado, pois isto envolve uma série de testes
e retrabalho. A soma destes custos ao fim de uma análise que implementa o SQALE é
denominado Índice de Qualidade SQALE, denominado SQI.

Cada violação deve ser associada a uma característica. São 8 as características
disponíveis na metodologia: Manutenibilidade, Flexibilidade, Confiabilidade, Testabili-
dade, Segurança, Eficiência, Portabilidade e Usabilidade. Propõe-se ainda a visibilidade
da dívida através de um indicador denominado Pirâmide SQALE, que pode se apresentar
em duas formas: analítica, que mostra o montante da dívida por característica e consoli-
dada, onde se vê o somatório geral.

Calculam-se também os custos de não remediação dos requisitos não funcionais.
Estes custos atuam como penalidades para o não cumprimento de requisitos não funcio-
nais, de forma que se o montante de remediação, for maior do que o de não remediação,
então o arquiteto não deve aceitar a entrega da implementação. A soma destes custos
define um índice denominado índice de Impacto de Negócio, denominado SBI.

Existem ferramentas no mercado para automatização do cálculo da Dívida
Técnica. Uma delas é o Sonar (SONARQUBE, 2014), a qual é uma plataforma para
gerência de testes e qualidade de software. Em sua versão mais nova, o plugin Technical

Debt, que gerenciava a dívida, foi depreciado e substituído por uma implementação paga
do framework SQALE (SQALE, 2014).

2.2.3 CAST Application Intelligence Platform

Curtis, Sappidi e Szynkarski (CURTIS; SAPPIDI; SZYNKARSKI, 2012) discu-
tem uma solução automatizada, onde consideram as seguintes informações para caracte-
rização e cálculo da dívida técnica:

• Violações – são problemas de software em que se tem a obrigação de consertar,
relativas práticas de codificação e engenharia, onde sua correção determina o
principal (esforço realizado para se concluir uma tarefa) da dívida.
• Interesse – é o custo contínuo de se manter as violações do tipo citado anterior-

mente
• Dívida Técnica – constituída pelo total da soma do Interesse e Principal.

Para o cálculo do principal a respeito da dívida técnica, os autores fazem uso
de três variáveis, sendo estas, o número de violações de correção obrigatória, o número
de horas para corrigir cada violação e o custo do trabalho, que podem ser relacionadas
para estimar a dívida com a seguinte fórmula: (porcentagem do total de violações graves,
médias e baixas) x (tempo médio de correção) x (custo monetário).
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Durante a abordagem, os autores sugerem várias opções de parâmetros na
configuração da dívida, porém defendem que estes valores devem ser calibrados pelas
organizações, a fim de que elas obtenham suas próprias experiências em relação a dívida.

Chamada de Cast Application Intelligence Platform (AIP), a ferramenta é cons-
tituída de um analisador de código, que contém cerca de 1200 regras extraídas da CWE
(Common Weakness Enumeration), que é um grupo de discussões sobre qualidade de soft-
ware em relação a problemas estruturais e experiência de clientes. A ferramenta também
trabalha com a classificação de 5 características: resiliência, performance, transferência,
segurança e flexibilidade, revistas no padrão ISO/IEC 9126.

2.3 Trabalhos Relacionados sobre Checagem de Confor-
midade

2.3.1 Modelos de Análise

Meyer (MEYER, 1992) se demonstrava preocupado com a utilização da orienta-
ção a objetos em larga escala. Segundo os seus relatos, os desenvolvedores e usuários da
época (1992) clamavam por uma técnica em que fosse possível garantir maior confiabili-
dade em softwares orientados a objeto. Definiu-se então confiabilidade como a combina-
ção de correção e robustez ou, de maneira mais simples, como a ausência de bugs.

Reafirmando a sua preocupação, foi ilustrado um cenário em que uma vez que a
orientação a objetos permite que um recurso seja reutilizado por mais de uma aplicação,
se o mesmo não se comportasse conforme o esperado, iria gerar um grande impacto,
causando erros em todas as aplicações que o consumiam. Os programadores da época
também afirmavam que a orientação a objetos traria qualidade ao desenvolvimento, mas
ainda havia uma necessidade de se formalizar um método para avaliação de qualidade
e conformidade. Então, foi proposta a técnica de design por contrato, analisando-se a
linguagem Eiffel.

A solução proposta foi usar a checagem de pré-condições e pós condições através
de asserções, podendo-se assim verificar as violações de contrato, que é o pilar de diversas
técnicas como a checagem de condições através de orientação a aspectos e testes unitários.
Neste sentido, os autores apontaram como contribuição:

• um conjunto coerente de princípios metodológicos que ajudam a produzir software
corretos e robustos;
• uma abordagem sistemática para o delicado problema de como lidar com casos

anormais levando a um mecanismo de tratamento de exceção simples e poderoso;
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• uma melhor compreensão da herança e das técnicas associadas (redeclaração, poli-
morfismo e ligação dinâmica) através da noção de subcontratação, permitindo uma
abordagem sistemática de usar esses poderosos mas às vezes perigosos mecanis-
mos.

Meyer et.al (MEYER et al., 2009) apresentam uma abordagem onde se desen-
volveu um conjunto de ferramentas que automatizam a criação de casos de teste, seleção
de entradas para os mesmos e a verificação de defeitos através de design por contrato.
Buscou-se resolver o descontentamento de que era um paradoxo termos tão bons compu-
tadores hoje em dia e não haver meios de fazer testes mais escaláveis, tornando a atividade
menos tediosa e manual.

Os autores também procuravam resolver os seguintes questionamentos: como o
número de falhas encontradas por testes aleatórios evolui ao longo do tempo, se falhas
são mais descobertas por violações de contrato ou através de outras exceções; quão
previsíveis são os testes aleatórios; se há mais falhas nos contratos ou na implementação;
e como falhas descobertas podem ser comparadas às encontradas por testes manuais e por
usuários de software.

Barnet et al. (BARNETT et al., 2011) utilizam o design por contrato para gerar
casos de testes a partir do mesmo e executá-los mostrando as exceções capturadas.
Um conjunto de objetos randômico é criado e suas instâncias utilizadas no teste de
funcionalidades e regras de especificação em nível de código.

O uso de contratos foi considerado neste caso bom, pois garantem que o software
será testado na maneira como ele é, sendo uma técnica que não fica apenas no campo
teórico, mas usada pelos programadores. A motivação dos autores era garantir que
programas escritos na linguagem C# obedecessem a sua especificação, permitindo que
programadores fizessem exercício da programação defensiva.

Alguns questionamentos dos autores também reforçam a motivação:

• A maneira como as linguagens atuais permitem que informações sobre o código
sejam declaradas não representam nenhum benefício ao programador, deficiência
resolvida por meio do DbC.
• Questiona-se que algumas linguagens orientadas a objeto não conseguem distinguir

referências que nunca podem ser nulas, o que requer tempo de programação para
resolver esse problema.
• Sistemas de verificação de programas têm benefícios ao automatizar comunicação

e compartilhar estrutura através de DbC.

Para permitir que esses programas sejam avaliados segundo os critérios acima,
os autores relatam a criação de uma linguagem de verificação: a Spec# em que houve a
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adição de estruturas de verificação e validação ao interpretador de bytecode da linguagem
C#, permitindo que pré-condições, pós-condições e invariantes possam ser criticadas no
momento de desenvolvimento. Os autores também relatam terem sido influenciados pela
JML e linguagem Eiffel, onde se deu origem o DbC.

A solução de se criar uma linguagem que dependa do interpretador pode gerar
problemas caso a sintaxe mude (problema relatado pelos próprios autores, que tiveram de
fazer com que a ferramenta analisasse código de versões anteriores do C# e .NET). Porém,
o trabalho teve repercussões em outras pesquisas, como, por exemplo, na ferramenta
SpecLeuven cujo o cunho era acadêmico e também na indústria de software, conforme
uso relatado na ferramenta VCC.

Aldrich, Chambers e Notkin (ALDRICH; CHAMBERS; NOTKIN, 2002) bus-
cavam uma forma de verificação entre implementação e design que fosse mais acoplada,
diferente das da época, que, desacopladamente, permitiam que as estruturas de software
criadas violassem a arquitetura e inibissem a evolução.

Os autores tentaram garantir aspectos de comunicação, com a criação de estru-
turas de abstração (componentes) que basicamente, funcionam da seguinte maneira:

• Portas - são componentes que permitem receber a comunicação de outros por
métodos específicos. Um componente só pode ser acessado se possuir uma porta
para quem quer lhe acessar.
• Conexões - têm a obrigação de ligar portas, onde a saída de um método será

direcionada à entrada de outro. Está ligado ao conceito de integridade onde um
componente só pode ser chamado por outro por estas conexões.

Para avaliar a solução, foi feito um estudo de caso sobre uma ferramenta deno-
minada Aphyds, de tamanho moderado, cuja função era desenhar circuitos. O programa
passou por uma reengenharia com o auxílio do desenvolvedor. Uma análise por meio da
ferramenta proposta revelou os desvios de arquitetura e até mesmo inconsistências sobre
a mesma. Os autores concluíram ter sido mais fácil entender o programa após realizarem
as correções sugeridas pela ferramenta do que antes, assim como evolui-lo.

Há trabalhos nacionais que seguem abordagens similares. Na ferramenta Design

Wizard (BRUNET; GUERRERO; FIGUEIREDO, 2009), as regras de conformidade são
criadas programaticamente. O Analisador de Estrutura de Código da ferramenta distribui
os artefatos (fatos) do arquivo JAR em um grafo, em que suas arestas são relacionamentos
entre classes e pacotes navegáveis por meio de uma API, outra abordagem considerável.

A estratégia da ferramenta é simular a API de reflexão da linguagem Java,
recebendo, na maioria dos casos, como parâmetro, um texto que representa o caminho
absoluto da classe, interface, atributo ou método que se deseja encontrar. Caso encontrado,
o resultado é retornado através de nós específicos (nós de classe, nós de atributo, nós de
método) ou são disparadas exceções se não forem encontrados nós correspondentes.



2.3 Trabalhos Relacionados sobre Checagem de Conformidade 29

Ainda sobre esta abordagem, Pires Brunet e Ramalho (PIRES; BRUNET; RA-
MALHO, 2008) verificaram o design de arquiteturas tendo como entrada de dados uma
abordagem em MDA (Model Driven Architecture), sendo seus componentes diagramas
de classes UML. O analisador de código, então, informava por meio de asserções se a
arquitetura foi desenvolvida conforme o especificado pelos diagramas, utilizando-se para
isso o Design Wizard.

2.3.2 Automação

Pode-se verificar trabalhos aplicados na linguagem Java contendo esta aborda-
gem em JContractor (KARAORMAN; HÖLZLE; BRUNO, 1999), Contract4J (WAM-
PLER, 2006) e C4J (RIEKEN, 2007). Tais abordagens consistem na análise de instâncias
de contratos que reflexivamente fazem instâncias das classes realmente implementadas.
Compara-se então todas as cláusulas do contrato com o que foi implementado e em se-
guida dispara-se exceções caso haja violações de contrato.

2.3.3 Regras de Conformidade

Em trabalhos de caráter técnico, podem ser observadas aplicações como PMD

(PMD, 2014) e Sonar SSLR ToolKit (SSLR, 2014). Tratam-se de aplicações que fazem
análise da árvore sintática do código e propõem o seu percurso por meio de XPath: a
árvore é abstraída por meio de XML, e cada nó pode ser encontrado por meio de consultas
por parâmetros, atributos ou tags.

2.3.4 Architectural Description Language (ADL)

Em (ALDRICH; CHAMBERS; NOTKIN, 2002) foi relatada a aplicação Arch-

Java que propõe a descrição do design de uma arquitetura por meio regras de associação.
Tais regras são tratadas na abordagem como conectores e portas de comunicação. Sua
função é dizer o que cada classe irá ou não acessar. Da mesma maneira, vemos outra
abordagem, a AcmeStudio(SCHMERL; GARLAN, 2004).que pode ser instalada como
plugin da IDE Eclipse e oferece uma maneira visual de se conectar aos componentes.

A Dívida Técnica apresentada e estimada neste artigo é em relação ao desvio
de regras de especificação arquitetural, aqui denominada como Regras de Conformidade
Arquitetural. Dentre essas regras, podemos avaliar: obediência à hierarquia de pacotes,
extensão de classes, conformidade de nomenclatura e modificadores de classes, obriga-
toriedade de implementação de interfaces, e até mesmo se atributos e métodos corres-
pondentes a um ou vários padrões de projeto se encontram codificados como tal, ou se
realmente se encontram nas classes em que deveriam estar. Este problema pode ser ca-
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racterizado como Gap (lacunas) entre Design e Implementação (MURPHY; NOTKIN;
SULLIVAN, 2001).

2.4 Estudo comparativo sobre abordagens de checagem
de conformidade

Nesta seção, é relatado um estudo sobre abordagens de terceiros que empregam
a técnica análise de conformidade em sistemas desenvolvidos na linguagem Java, cujo
objetivo é verificar, dentre elas, qual a mais adequada para o desenvolvimento e funda-
mentação de um dos passos da metodologia proposta: elaborar uma infraestrutura que
possibilite a configuração de regras de design personalizadas. Este estudo avalia o uso
das abordagens Linguagem de Descrição Arquitetural, Design por Contrato, Leitura de
Árvore Sintática e Análise de regras de Design, representadas por 8 produtos de software:
ArchJava e AcmeStudio, que usam a técnica ADL; SSLR Toolkit e PMD, que utilizam a
técnica AST; C4J, iContract e Contract4j, que utilizam a técnica DBC; e por fim, Design
Wizard, que utiliza a técnica de Análise de Regras de Design.

Na tabela 2.2, consta uma classificação das ferramentas apresentadas anterior-
mente, comparando as variáveis documentação, última atualização e a presença ou não
de análise de convergência, técnica através da qual é possível verificar se um artefato se-
gue as especificações de um modelo (convergência) ou não segue, sendo divergente do
modelo.

Tabela 2.2: Classificação de ferramentas de análise de conformi-
dade

Ferramenta Documentação Última
atualização

Convergência Divergência

Design Wizard Textual e Java-
doc

2013 Sim Sim

SSLR ToolKit Textual e Java-
doc

2014 Não Não

PMD Textual e Java-
doc

2014 Não Não

C4J Textual e Java-
doc

2012 Não Não

Contract4J Apenas Tex-
tual

2011 Não Não

AcmeStudio Nenhuma En-
contrada

2009 Não Não

iContract Apenas Tex-
tual

2008 Não Não

ArchJava Apenas textual 2005 Não Não
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Considerando-se as informações sobre as ferramentas contidas na tabela 2.2, a
ferramenta Design Wizard foi selecionada por aplicar a técnica de modelagem reflexiva
para verificação de conformidade. Ao analisar o seu repositório no GitHub, foi possí-
vel notar que o mesmo também apresenta algum tempo de inércia em relação aos seus
commits. Porém, a ferramenta tem idade menos avançada do que as outras citadas anteri-
ormente, possui documentação textual com exemplos, javadoc e, como característica mais
relevante para as questões de baixo nível, se estende do JUnit, framework bem aceito em
ambiente de testes. Estes fatores proporcionaram um domínio abrangente da ferramenta
num curto espaço de tempo, contribuindo para sua aplicação neste trabalho.

2.4.1 Prova de conceito

Para comprovar se a ferramenta Design Wizard (BRUNET; GUERRERO; FI-
GUEIREDO, 2009) é adequada para caracterização de regras de design e consequente-
mente aplicável como um dos componentes para estimativa da Dívida Técnica de Design,
foi realizada uma prova de conceito, cujos resultados encontram-se no Apêndice A. Foram
portados componentes da arquitetura de software do Centro de Recursos Computacionais
(CERCOMP) da Universidade Federal de Goiás que refletem detalhes de negócio de um
portal acadêmico para um algoritmo que fazia as mesmas asserções de relacionamento.
Em seguida, gerou-se uma versão com modificações em um desses componentes. Ao soli-
citar que o Design Wizard fizesse as verificações de divergência entre o código que deveria
ser desenvolvido e o que foi realmente implementado, o mesmo revelou os problemas en-
contrados. A eficiência desta abordagem motivou, então, um trabalho de abstração desta
ferramenta, um dos resultados discorridos na Seção 4.7.2.



CAPÍTULO 3
Estimativa Baseada em Dados Históricos

Este capítulo aborda um estudo experimental desenvolvido no presente trabalho
sobre a estimativa da dívida técnica utilizando-se dados históricos. Na Seção 3.1, serão
feitas considerações sobre a plataforma Sonarqube, uma das ferramentas candidatas a
auxiliar no estudo da dívida técnica. Nas Seções 3.2 e 3.3, são discutidos os percalços no
uso da mineração de dados para estimativa da Dívida Técnica de Design e na Seção 3.5
são apresentadas as análises dos resultados obtidos.

A abordagem presente nesta seção constitui a primeira parte do processo ilus-
trado na seção 1.3, conforme destaque apresentado a seguir na Figura 3.1:

Figura 3.1: Destaque sobre o Mecanismo de Coleta de Valores de
Dívida Técnica apresentado na Metodologia

3.1 Plataforma Sonarqube

No Capítulo 1, foi explicitada a necessidade de se calcular a dívida técnica.
Letouzey (LETOUZEY, 2012), propôs a utilização da ferramenta Sonar para tal objetivo.
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Esta solução é eficiente na caracterização de regras de Design, através de regras pré-
existentes denominadas “Architectural Constraint”. Entretanto, a utilização do Sonar
mostrou-se inviável para a estimativa de DT decorrente do descumprimento dessas regras,
uma vez que o calculo deste tipo de dívida técnica não é personalizável gratuitamente e
sua API não permite a codificação de Plugins que disponibilizem operações de inserção e
computação de valores de dívida técnica. Dados tais problemas, é proposta a abordagem
a seguir.

3.2 Mineração de Dados

Outra forma de se calcular a dívida técnica é por meio da análise de dados
históricos. Na Fundamentação teórica deste trabalho (Seção 2) foram citados trabalhos
que reportam os esforços obtidos com o uso desta abordagem e que podem ser utilizados
como referência na estimativa da Dívida Técnica no contexto de Design de Software.
Porém, para a realização de pesquisas neste campo, é necessário o acesso a bases de dados
de várias organizações diferentes, a fim de se comparar dados de diversos ambientes e
propor modelos a partir de análises.

Nem todas as empresas de desenvolvimento de software providenciam o acesso
a estes dados, pois os mesmos podem revelar aspectos importantes da organização, dos
produtos que desenvolve e até mesmo de seus clientes, comprometendo o seu negócio de
forma negativa. Há muitas outras ainda que não possuem estes dados, o que neste caso,
inviabiliza o cálculo desta dívida técnica por esta abordagem. Apesar destes desafios,
algumas empresas da comunidade de software livre disponibilizam estas informações
de maneira transparente em sistemas na internet, possibilitando coletar dados sobre os
mesmos.

Contudo, existe outro desafio na coleta de dados que consiste em quais dados
devem ser coletados e qual deve ser o mecanismo de extração. Para esta finalidade,
existe a técnica de mineração de dados que é o processo de explorar grandes quantidades
de dados à procura de padrões consistentes. Foram selecionados dois tipos de sistemas
para servirem de fonte de dados para este trabalho: um sistema de registro de defeitos
denominado JIRA e um sistema de versionamento e armazenamento de repositórios,
denominado Github, cujos papéis e ações tomadas sobre os mesmos serão mais detalhadas
nas seções a seguir.
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3.3 Especificação de Regras de Design e obtenção de va-
lores de Dívida Técnica

Um desafio a ser considerado na Análise de Dados históricos para Estimativa da
Dívida Técnica decorrente de violações de regras de Design é como expressar uma regra
em uma pesquisa. Diferente das abordagens programáticas de checagem de conformidade
citadas na Fundamentação Teórica deste documento, a expressão de regras de design em
uma base de dados não ocorre de maneira tão direta, dependendo de diversos fatores:

• Existência de uma modelagem forte no banco de dados o suficiente para representar
uma regra de design sem que, em uma consulta, haja o retorno de falsos positivos.
• Associação de regras de design por parte dos usuários que utilizam estes sistemas

de banco de dados nas solicitações, permitindo a filtragem dos aspectos de maneira
correta e se, esta associação não existir,
• Uma maneira adequada de se expressar em consultas os termos que representam

regras de design, sob o risco de obtenção de falsos positivos.
Para expressão destas especificações de design e procurar por violações decorrentes
das mesmas, foi selecionado o sistema JIRA (ATLASSIAN, 2015) que permite que
solicitações de correções sejam feitas por usuários e consultadas depois em campos
de pesquisa.
Outra preocupação deve ser o cálculo da Dívida Técnica de design, escopo da abor-
dagem deste capítulo. Para isto, deve ser considerado o sistema Github (GITHUB,
2015), que permite analisar commitse verificar se a correção foi realizada ou não. A
proposta é estimar o valor da Dívida Técnica por meio do período decorrido entre
o cadastro da solicitação no sistema JIRA e a submissão da correção no sistema
Github.
Uma vez traçado o plano de ação para cálculo da Dívida Técnica, deve ser consi-
derada a junção destes dados em um local onde seja possível concentrar os dados
destes dois sistemas, facilitando a análise dos resultados. Este processo de extração
será discorrido na seção a seguir.

3.4 Extração de Dados

Para extrair os dados de violações e estimar o seu custo, a técnica mais similar ao
estilo de busca proposto nas ferramentas JIRA e Github é a “Consulta profunda de Fontes
Web” (HAN; CHANG, 2002). Ao observar o comportamento na manutenção de software
por parte da comunidade de software livre, é possível verificar que existe a prática de
inserir o código da solicitação gerada no JIRA em um commit submetido ao Github. Desta
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forma, é possível verificar se realmente foi efetuada a correção e não somente marcada
como resolvida na aplicação JIRA, além de obter a data real de finalização do problema
reportado, apresentada no commit. O período decorrido da criação do problema no sistema
JIRA até o commit realizado no sistema Github será considerado como o custo da Dívida
Técnica para aquela violação.

Devido à complexidade das operações descritas anteriormente, outra solução
para extração de dados foi proposta: o desenvolvimento de uma aplicação que efetua
a consulta nas duas bases de dados descritas (JIRA e Github) e realiza carga dos
registros encontrados em outra base de dados. Os resultados obtidos pela aplicação desta
abordagem serão descritos na seção seguinte.

3.5 Análise dos Resultados

Nesta seção, são mostrados os resultados obtidos pela abordagem experimental
de mineração de dados. Na Subseção 3.5.1, será mostrado o resultado da busca por
candidatos para coleta de dados históricos. Na Subseção 3.5.2, será mostrada a estratégia
de expressão destas violações em meio ao volume de dados reunidos e como se estimam
seus respectivos valores de Dívida Técnica. Na Subseção 3.5.3 serão discutidos os
resultados coletados por um módulo que utiliza essa estratégia para minerar dados nas
fontes encontradas. Por fim, na Subseção 3.5.4, a Estatística Básica será utilizada como
instrumento de auxílio na interpretação dos resultados obtidos.

3.5.1 Pesquisa por fontes de dados históricos

Na Seção 3.2 foi explicado que a Dívida Técnica pode ser estimada por meio da
coleta de dados históricos. Um processo de investigação permitiu verificar que diversas
empresas da comunidade de software livre que desenvolvem produtos na linguagem Java
mantêm seus registros de defeitos em um sistema de gerenciamento de Bugs, denominado
JIRA e disponibilizam o seu código fonte em um sistema aberto, denominado Github.
Nesta busca, foram encontradas 19 organizações integrantes da comunidade de software
livre que contêm, respectivamente, 19 sistemas JIRA e apresentam 1877 repositórios Git
no total. Na tabela 3.1, consta a relação de repositórios Git analisados por empresa.
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Tabela 3.1: Quantitativo de repositórios GitHub analisados

Organização Quantidade de Repositórios
Apache Software foundation 363

Jasig 39
JBoss 38

Jenkins 1101
Spring 46

Hibernate 12
Atlassian 24
Sonatype 152
Pentaho 46
JRuby 9
Groovy 4
Grails 6

MongoDB 4
ZKoss 11

Glassfish 3
SonarSource 18

Clojure 1
Total 1877

As bases de dados destes sistemas forneceram subsídios para o cruzamento de
informações e consequente elaboração de uma estratégia para expressar violações em
consultas, verificada na seção 3.5.2.

3.5.2 Estratégia de expressão de violações de Design e obtenção de
valores de DT

Na seção 3.3, foi explicado que uma das dificuldades na coleta de dados sobre
violações em sistemas de registro de defeitos é a de especificar regras de Design em
consultas. Para garantir a relevância dos resultados em relação às violações de Design,
uma série de testes foi realizada através de expressões de consulta no sistema JIRA.
Dentre as expressões utilizadas na busca, foram selecionadas as 9 mais relevantes,
pesquisadas em linguagem natural. As expressões e os comandos utilizados para obter
os registros que violaram estas especificações constam nas tabelas 3.2, 3.3 e 3.4.
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Tabela 3.2: Quantitativo de repositórios GitHub analisados

Tipo de problema Termo de consulta
Deveria estender uma classe mas não es-
tendeu

"should extendshould inheritneeds to ex-
tendmust inheritmust extendhas to extend
has to inherit"("extend"+ "to support")
("extend"+ "to provide") ("extend"+ "to
allow") ("inherit"+ "to support") ("inhe-
rit"+ "to provide") ("inherit"+ "to allow")
"

Deveria implementar uma interface mas
não implementou

"should implement needs to implement
must implement has to implement ("im-
plement"+ "to support")("implement"+
"to provide")("implement"+ "to allow")"

Deveria implementar o padrão Singleton "should be a singletonshould be single-
tonneeds to be singletonneeds to be a
singletonmust to be a singletonmust to
be singletonmust be a singletonmust be
singletonhas to be singletonhas to be a
singletonhave to be a singletonhave to
be singletoncould be singletoncould be
a singletonimplement singletonimplement
a singletonimplement as a singletonmake
a singletonmake singleton"("single ins-
tance"+ "singleton") ("unique instance"+
"singleton") "description "should be a
singletonshould be singletonneeds to be
singletonneeds to be a singletonmust to
be a singletonmust to be singletonmust
be a singletonmust be singletonhas to
be singletonhas to be a singletonhave to
be a singletonhave to be singletoncould
be singletoncould be a singletonimple-
ment singletonimplement a singletonim-
plement as a singletonmake a singleton
make singleton"("single instance"+ "sin-
gleton") ("unique instance"+ "singleton")
"
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Tabela 3.3: Quantitativo de repositórios GitHub analisados (con-
tinuação)

Tipo de problema Termo de consulta
Deveria ser anotada mas não foi "should be annotatedmust be annotatedne-

eds to be annotatedhas to be annotated
have to be annotatedcould be annotated
can be annotatedwasn’t annotatedis unna-
notatedwas unnanotated

Deveria implementar o padrão Builder "should use a buildershould be a builder
should be builderneeds to be builderneeds
a builderneeds to be a buildermust to be a
buildermust to be buildermust be a builder
must be builderhas to be builderhas to be
a builderhave to be a builderhave to be
buildercould be buildercould be a builder
"

Deveria implementar inversão de Controle
e Injeção de dependência

"inversion of controlinjectableshould be
injectableshould allow injectionmust be
injectablemust allow injectionhave to be
injectablehave to allow injectionneeds to
be injectableneeds to allow injectional-
low injection "description "inversion
of controlinjectableshould be injectable
should allow injectionmust be injectable
must allow injectionhave to be injectable
have to allow injectionneeds to be injecta-
bleneeds to allow injectionallow injection
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Tabela 3.4: Quantitativo de repositórios GitHub analisados (con-
tinuação)

Tipo de problema Termo de consulta
Foi colocada uma classe no pacote errado "should be placed in another packageis in

the wrong package "
Deveria implementar o Padrão Factory "should use a factoryshould be a factory

should be factoryneeds to be factoryneeds
a factoryneeds to be a factorymust to be
a factorymust to be factorymust be a fac-
torymust be factoryhas to be factoryhas to
be a factoryhave to be a factoryhave to be
factorycould be factorycould be a factory
"description "should use a factoryshould
be a factoryshould be factoryneeds to be
factoryneeds a factoryneeds to be a fac-
torymust to be a factorymust to be fac-
torymust be a factorymust be factoryhas
to be factoryhas to be a factoryhave to be a
factoryhave to be factorycould be factory
could be a factory

Deveria implementar o Padrão Strategy "strategy pattern "

As informações sobre bugs no sistema JIRA cruzadas com seus respectivos
commits no sistema Github, permitiram verificar o tempo para readequar um aspecto de
design. Apesar do tempo ser a unidade de medida que representa a Dívida Técnica, pode
não ser a única variável presente na estimativa. Pode-se considerar outras variáveis, tais
como o número de linhas de código e a complexidade do sistema. O número de linhas
de código não será considerado devido a em se afirmar que uma quantidade de código
escrita ou modificada em determina a qualidade do software e a complexidade também
não estava disponível em nenhum destes sistemas. Outras variáveis também não estavam
presentes nestes sistemas, portanto não puderam ser extraídas.

Estimar um valor aproximado que represente o tempo médio para sanar essas re-
adequações envolve a análise de milhares de registros, o que não é factível manualmente.
Desta forma, um produto de software foi desenvolvido para minerar estes dados utilizando
os comandos acima citados, onde seus resultados são discutidos na Seção 3.5.3.

3.5.3 Módulo de Mineração de Dados

Na seção 3.4 foi explicada a necessidade do desenvolvimento de um módulo
de mineração de dados e que a comunidade de software livre integra as informações de
defeito de software em geral com as correções submetidas em repositórios de código, per-
mitindo o seu rastreio. Para automatizar o processo de extração das violações reportadas
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nos sistemas JIRA de cada empresa, consultar sua presença no Github e ainda estimar o
seu tempo de correção, foi desenvolvida uma aplicação em Java (SILVA; RODRIGUES,
2015), utilizando-se um servidor JBoss e um banco de dados PostgreSQL. Na comuni-
cação com o JIRA, foram abstraídos diversos serviços disponíveis: consulta por projetos,
autenticação e consulta por problemas reportados, dentre outros. Na comunicação com
o GitHub, foi feita a abstração dos serviços de consulta por commits, busca de usuá-
rios, busca de repositórios e busca de arquivos. Também foi implementado um cache de
consultas condicionais que evitam o número elevado de requisições e o consequente im-
pedimento nas consultas ao serviço de commits.

A arquitetura da aplicação é subdividida em quatro camadas, conforme Figura
3.2

Figura 3.2: Arquitetura da Aplicação de Mineração

• Fachada – Responsável pela comunicação com a camada de serviços da aplicação.
Foi projetada para que outras aplicações clientes possam utilizá-la, como, por
exemplo, um analisador estático que queira usar dados da dívida.
• Autenticação – Provê controle de acesso entre os serviços GitHub e JIRA por

meiode tokens de acesso.
• DAO – Responsável pelas operações de recuperação e persistência dos objetos de

domínio da aplicação.
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• Serviços – Fazem a comunicação com as camadas DAO e outras camadas de serviço
externas ao contexto local, neste caso os serviços disponibilizados pelo JIRA e
Github.
• DTO – É composta por objetos que fazem processamento e transferência de dados

para camada DAO.
• Entidades – Representam as classes de domínio da aplicação, utilizadas na comu-

nicação objeto-relacional.

O uso desta abordagem permitiu a coleta de dados, cujo objetivo era representar
o valor da dívida técnica por critério de design violado. Os resultados são discutidos na
Seção 3.5.4.

3.5.4 Resultados coletados pelo Módulo de Mineração

Ao ser acionado o módulo de mineração, as informações são processadas e
persistidas no banco de dados para posterior cálculo de estimativa de tempo. Para este
cálculo, é feita a junção das informações do JIRA e do Github através do identificador
do JIRA comum aos dois sistemas e da sua filtragem por critério violado. Em seguida,
são calculados a média e o desvio padrão em relação à média dos tempos coletados
(em segundos) do tempo de correção estimado de cada bug registrado no JIRA. Desta
forma, pode-se obter o nível de dispersão dos dados e verificar se é possível utilizá-los
na elaboração de um modelo de estimativa da Dívida Técnica. Para cada critério violado,
obtiveram-se os seguintes dados representados em horas e minutos, conforme mostra a
Tabela 3.5
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Tabela 3.5: Violações, seus desvios em relação à média e quartis

Critério
Violado

Média Desvio
Padrão

Primeiro
Quartil

Mediana Terceiro
Quartil

Quant.
de
Dados

Deveria
imple-
mentar
o padrăo
Singleton

5018:33 10113:38 23:24 143:37 783:40 48

Foi colo-
cado no
pacote
errado

2437:35 2492:31 41:18 132:37 1172:40 75

Deveria
ter imple-
mentado
uma
interface

6078:13 8577:02 43:53 1080:57 13102:55 158

Deveria
ter esten-
dido

5900:17 10802:37 334:44 1028:43 3240:20 282

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
Factory

1720:13 3356:00 60:07 103:46 545:51 53

Deveria
ter sido
anotado

3704:48 4409:58 23:24 143:37 783:40 89

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
builder

3079:37 9384:04 1897:38 11154:48 11557:50 33

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
Strategy

10973:50 12797:35 45:09 415:16 3215:39 149

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrăo
IoC e DI
*

3556:53 6325:44 60:07 103:46 545:51 93
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Ao analisar os resultados da Tabela 3.5, é possível desconfiar que estes resultados
estejam discrepantes para as correções solicitadas, uma vez que o tempo médio de
correção das violações se apresenta muito alto e apresentando discrepâncias em relação
ao desvio padrão e mediana. Para melhor visualizar o comportamento dos dados coletados
em relação à sua discrepância, foram gerados gráficos do tipo Boxplot. Este tipo de gráfico
permite visualizar a posição dos dados em relação ao primeiro e terceiro quartis e à
mediana, sendo considerados discrepantes os valores muito abaixo do primeiro quartil
ou muito acima do terceiro, denominados outliers. Juntamente com tais gráficos, para
verificar a distribuição das frequências destes dados, foram gerados histogramas, que
apresentam os dados em classes e frequências. O eixo Y do gráfico, mostra com que
frequência ocorreram tais dados e o eixo X apresenta as classes em que estes dados estão
distribuídos. Os resultados são mostrados a seguir nas Figuras 3.3 a 3.11:

Figura 3.3: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter sido
anotado”
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Figura 3.4: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Builder”

Figura 3.5: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter esten-
dido uma classe”
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Figura 3.6: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Factory”

Figura 3.7: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado uma interface”
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Figura 3.8: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão IoC e DI”

Figura 3.9: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Singleton”
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Figura 3.10: Boxplot e Histograma do Critério “Foi colocado no
pacote errado”

Figura 3.11: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter im-
plementado o padrão Strategy´´

A associação dos Boxplots aos histogramas permitiu verificar que, para os
critérios estudados, apesar da maioria dos dados coletados pelo módulo mineração se
concentrarem nas menores classes de dados, estas apresentam um tempo de correção
muito elevado e que. estes dados, sofrem discrepâncias, o que compromete a estimativa
considerando o conjunto de dados total. Portanto, ao invés de se estimar os resultados para
o conjunto total, decidiu-se verificar a confiabilidade da variável tempo na estimativa em
conjuntos de dados menores. Para isto, foi selecionada a empresa Apache, que representa
uma parcela significativa dos repositórios e resultados coletados. Na Tabela 3.6 , são
mostrados a distribuição de resultados da empresa por critério, representada pela variável
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n, e o desvio padrão da amostra, em segundos, em relação ao conjunto total, representada
pela variável σ.

Tabela 3.6: Violações, amostras e desvios (Apache)

Critério Violado Tamanho da amostra (n) Desvio Padrão (σ)
Foi colocado no pacote
errado

75 2492:31

Deveria ter estendido 31 3923:12
Deveria ter implementado
o padrão Strategy

51 20749:09

Deveria ter implementado
o pradrão Factory

53 3356:00

Deveria ter implementado
uma interface

28 5378:03

Deveria ter implementado
o pradrão IoC e DI *

32 1302:01

Deveria ter sido anotado 24 2811:17
Deveria implementar o pa-
drão Singleton

43 10542:19

Deveria ter implementado
o padrão builder

32 9521:01

Em seguida, a confiabilidade dos resultados foi verificada por meio do cálculo da
margem de erro de estimativa para os intervalos de confiança de 90, 95 e 99% (admite-se,
respectivamente, 10, 5 e 1% de erro). Este cálculo estatístico verifica se uma amostra de
uma determinada população é adequada para uma estimativa. Quanto menor o erro, mais
confiável a estimativa. A fórmula do erro de estimativa é dada por:

e = z.
σ√
n

(3-1)

Em que:

• e – É a margem de erro da estimativa;
• z – É o valor do intervalo de confiança desejado. O valor a ser utilizado para cada

grau de confiança é disponibilizado na Tabela Normal Padronizada;
• n – É o numero de observações que foram feitas de uma determinada população,

constituindo uma amostra;
• σ – É o desvio padrão amostral.

Os seguintes resultados foram encontrados, conforme mostra a Tabela 3.7
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Tabela 3.7: Margem de erro encontrada para amostra da empresa
Apache

Critério
Violado

Qt. Dados (n) Desvio Padrão
(σ)

Erro –
Grau de
confiança
de 90%
(e)

Erro –
Grau de
confiança
de 95%
(e)

Erro –
Grau de
confiança
de 99%
(e)

Foi colo-
cado no
pacote
errado

75 2492:31 473:26 564:06 742:33

Deveria
ter esten-
dido

31 3923:12 1159:06 1381:04 1817:56

Deveria
ter imple-
mentado
o padrão
Strategy

51 20749:09 4779:29 5694:42 7496:05

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrão
Factory

53 3356:00 758:18 903:31 1189:20

Deveria
ter imple-
mentado
uma
interface

28 5378:03 1671:54 1992:03 2622:12

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrão
IoC e DI
*

32 1302:01 378:37 451:07 593:49

Deveria
ter sido
anotado

24 2811:17 943:59 1124:45 1480:32

Deveria
imple-
mentar
o padrão
Singleton

43 10542:19 2644:38 3151:04: 4147:50:

Deveria
ter imple-
mentado
o padrão
builder

32 9521:01 2768:41 3298:51: 4342:22
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Os resultados apresentaram uma alta margem de erro para todos os critérios,
portanto, uma estimativa com base nesta amostra apresentaria baixa confiabilidade. Um
experimento conduzido no Centro de Recursos Computacionais da Universidade Federal
de Goiás (CERCOMP) avaliou alterações em versões de software com um problema
de Design relatado nos sistemas JIRA das empresas Apache e SpringSource, feitas
por desenvolvedores com diversos níveis de experiência na linguagem Java. O objetivo
era verificar se levariam aproximadamente o mesmo tempo de solução apresentado nas
solicitações e constatar se o tempo era praticável ou não. Cada software possuía os
seguintes tempos de solução cadastrados nos sistema JIRA, conforme Tabela 3.8:

Tabela 3.8: Problemas extraídos dos sistemas JIRA. Empresas
Apache e SpringSource

Nome Problema a Ser Resol-
vido

Tempo apresentado na
solicitação

Spring Batch Singleton 6 min
Apache Cayenne Factory 105 dias
Spring Data Commons Implementação de uma in-

terface
135 dias

Apache Deltaspike Injeção de Dependência 76 dias
Apache Lucene Extensão 1 dia

Para realização do experimento, os desenvolvedores tiveram acesso a um texto
(Apêndice B) que descreve os problemas de design nas solicitações e uma estação de tra-
balho contendo uma versão do software com o problema relatado, onde deveriam realizar
as readequações. Cada participante também teve acesso a um questionário perguntando
em quanto tempo o desenvolvedor estimava realizar as alterações solicitadas. Foram co-
letadas 25 observações, apresentando os resultados na Tabela 3.9 :
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Tabela 3.9: Resolução dos problemas extraídos dos sistemas JIRA
das empresas Apache e SpringSource

Projeto Tempo estimado pelo
desenvolvedor

Tempo gasto realmente

Spring Data Commons 15 min 35 min
Apache Cayenne 5 min 16 min
Apache Deltaspike 30 min 34 min
Spring Batch 15 min 10 min
Apache Lucene 30 min 25 min
Spring Batch 10 min 20 min
Apache Cayenne 40 min 40 min
Spring Datacommons 1 h 15 min
Apache Lucene 2 h 35 min
Apache Deltaspike 20 min 23 min
Apache Deltaspike 30 min 1 h
Apache Lucene 12 min 20 min
Spring DataCommons 19 min 25 min
Spring Batch 5 min 10 min
Apache Cayenne 20 min 20 min
Spring Datacommons 11 min 10 min
Spring Batch 10 min 15 min
Apache Lucene 30 min 35 min
Apache Cayenne 20 min 12 min
Apache Deltaspike 15 min 25 min
Spring Datacommons 40 min 35 min
Spring Batch 30 min 20 min
Apache Lucene 1 h 40 min
Apache Cayenne 1 h 25 min
Apache Deltaspike 1h e 30 min 35 min

O experimento mostra ao comparar as tabelas 3.8 e 3.9 que algumas solicitações
levariam apenas algumas horas para serem realizadas e não meses, conforme apresentado.
O módulo de mineração então se apoiou neste processo de abertura e fechamento destas
solicitações, que apresentam um lapso temporal, ocasionando então um alto desvio padrão
na estimativa e degradação da confiabilidade.

Este lapso temporal apresentado ainda está em discussão. Há a indagação de
que talvez o processo de acompanhamento de solicitações no JIRA não seja contínuo,
não havendo exigências de fechamento das solicitações assim que atendidas. Da mesma
forma, pode ocorrer no sistema Github, onde um commit pode demorar muito para ser
realizado, refletindo em um elevado tempo de duração entre o cadastro da solicitação
e a submissão da correção. Outra suposição é que, talvez, por fazerem uso da solução
de forma livre, não haja remuneração para estes usuários que solicitam correções que,
então, não se veem obrigados a cumprir este processo à risca. Porém, estas são discussões
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que necessitam de maiores investigações para sua comprovação e, por uma questão de
cumprimento de prazos de cronograma, não serão feitas no momento. Outras deficiências
voltadas para o módulo de mineração serão discutidas na próxima seção.

3.6 Deficiências do Módulo de Mineração

Uma das correções a serem feitas na abordagem é criar uma maneira mais au-
tomatizada de eliminar falsos positivos encontrados na fase de extração. Até o momento,
os problemas que não fazem realmente parte do critério de violação são manualmente
eliminados da base de dados, o que pode gerar atrasos na entrega final e utilização da
estimativa, caso contenha muitos falsos positivos.

Outro problema que deve ser avaliado é a verificação da melhor forma de apurar o
tempo real de trabalho sobre o bug reportado. A desconsideração do tempo de finalização
ao extrair dados do JIRA já elimina certos problemas de quando o desenvolvedor se
esquece de finalizar a tarefa, conforme já foi constatado, onde a tarefa neste caso apresenta
atrasos inexplicáveis em sua finalização.

As considerações negativas a respeito desta abordagem levaram ao estudo de
uma nova proposta de infraestrutura para monitoramento de métricas, alvo de discussão
do capítulo 4.



CAPÍTULO 4
Infraestrutura de análise e coleta de métricas

No Capítulo 3, mostrou-se que a estimativa da Dívida Técnica por meio da
mineração de dados sem uma base de dados histórica que contenha, além do tempo
de execução de tarefas, outras variáveis de design é passível de falhas: permite trazer
consigo, numa pesquisa à base de dados, registros que não se referem exatamente aos
termos procurados, contendo falsos positivos ou resultados imprecisos. Outro ponto que
este trabalho aborda é a especificação de regras de design no contexto da dívida técnica.
Neste capítulo, será discutida uma estratégia que permite descrever regras de design e
verificar se binários de projetos de software estão em conformidade com as mesmas.

A abordagem presente nesta seção constitui a segunda parte do processo ilus-
trado na Seção 1.3, conforme destaque apresentado a seguir na figura 4.1:

Figura 4.1: Destaque sobre a Infraestrutura de Checagem de Con-
formidade e Cálculo de DTD apresentada na metodo-
logia
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4.1 Visão Geral da Infraestrutura

A infraestrutura tem três módulos básicos: Módulos de Detecção de Violações,
Coleta de Métricas e Gestão de Projetos. Estes três módulos operam em conjunto para
que seja possível especificar regra s de design, avaliar se tais regras estão sendo seguidas
no projeto e estimar a dívida técnica de alguma regra de design especificada, mas não
respeitada no projeto. Cada módulo tem uma organização interna diferente e cada um
deles será explicado nas seções seguintes. Uma vez apresentado cada módulo, a integração
de ambos é apresentada.

Figura 4.2: Integração entre os componentes da Infraestrutura

4.2 Caracterização de Regras de Conformidade

A forma como se expressa uma regra de design vem, primeiramente, de uma
especificação de alto nível, onde se discriminam quais requisitos a arquitetura de um
software deve ou não contemplar. Para analisar a conformidade de um software em
relação a estas regras, é necessário então analisar quais as instruções declaradas na
implementação, um processo complexo que envolve decompilar um arquivo binário, ou,
no caso de linguagens interpretadas, acionar o interpretador da linguagem e verificar se o
código está em conformidade com as regras estabelecidas.

Para realização deste processo, será discutido o uso de algumas abordagens para
vinculação de regras ao código fonte da aplicação, apresentadas na fundamentação teórica
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deste trabalho, dentre elas: Design por Contrato (DbC), Linguagem de descrição arquite-
tural (ADL), Leitura de árvore sintática (AST) e Análise de Regras de Conformidade.

Em relação à DbC, até o momento, constatou-se a presença de apenas algumas
bibliotecas possíveis de se usar na linguagem Java, dentre elas iContract, cuja discus-
são científica pode ser encontrada em (KRAMER, 1998), JContractor, apresentada em
(KARAORMAN; HÖLZLE; BRUNO, 1999), Contract4J (WAMPLER, 2006) e C4J (RI-
EKEN, 2007). Apesar da relevância científica das mesmas, optou-se por não utilizá-las
no processo de desenvolvimento, pelos seguintes motivos:

• Do ponto de vista de implementação e manutenção de software, as mesmas se
encontram desatualizadas ou descontinuadas, tornando difícil recorrer a suporte,
caso necessário.
• Há pouca ou nenhuma documentação sobre as mesmas, o que pode demandar tempo

em sua compreensão, comprometendo o trabalho a ser feito.

Sobre a técnica ADL, é possível usá-la para descrever modelos de arquitetura que
atendam aos anseios de seu utilizador, para em seguida confrontá-los com a arquitetura
desenvolvida. As possibilidades encontradas para Java foram ArchJava (ALDRICH;
CHAMBERS; NOTKIN, 2002) e ACME (GARLAN; MONROE; WILE, 2000), porém,
foge do escopo deste trabalho gerar uma arquitetura descritiva para compará-la com a
arquitetura já desenvolvida. Além disso, podem ser constatados os mesmos problemas
anteriormente mencionados, inviabilizando o uso de ferramentas que trabalham desta
forma.

Sobre a técnica AST, presente nas ferramentas PMD(PMD, 2014) e SSLR ToolKit

(SSLR, 2014) e “XPath Rules” da ferramenta Sonar, é possível fazer verificações de
elementos presentes na árvore síntatica da aplicação, mas não é possível caracterizar uma
violação quando um elemento deveria estar presente na árvore e não está. A classificação
destas abordagens será melhor discutida na seção 2.4

4.3 Modulo de detecção de violações

Conforme mostrado na seção 2, analisar conformidade de software é um traba-
lho que despende muito tempo. A atividade requer a revisão de código, que dependendo
da complexidade do sistema a ser revisado, exige do arquiteto de software um desdobra-
mento para conciliar além de suas atividades, uma revisão sistemática do código produ-
zido em ambiente de software, talvez não sendo possível fazê-lo manualmente.

Embora a atividade de inspeção de código atualmente esteja amparada por testes
unitários, os mesmos requerem de uma equipe de desenvolvimento de software trabalho
dobrado: Deve-se desenvolver primeiramente o requisito e em seguida escrever um teste
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unitário para sua verificação. Dependendo da pressão para cumprimento de prazos, muitos
destes casos serão desprezados e casos de testes relativos ao Design não serão executados,
gerando futuramente um Gap entre Design e implementação, uma forma de dívida técnica.

A inspeção de design, conforme apresentada atualmente, motiva o desenvolvi-
mento de uma abordagem que disponibilize algumas dessas verificações já prontas, um
módulo de detecção de violações. No caso deste módulo não atender os anseios do ar-
quiteto, deve haver uma forma de importar regras de design personalizadas à aplicação e
viabilizar a sua verificação.

Na linguagem Java há diversos artefatos a serem considerados em seus aspectos
de Design: classes, interfaces, enums, anotações, métodos, atributos e pacotes. Todas es-
sas entidades tem um comportamento especificado na documentação da linguagem. Para
expressão de regras de Design e sua verificação, é necessária então a realização de estu-
dos para entender então como são relacionados os aspectos de herança, implementação,
visibilidade, instanciação e abstração em cada um destes artefatos. A complexidade de
se elaborar e executar um processo de verificação que considerem todos estes aspectos
também motivam a criação de uma abordagem para o problema.

Nas Seções 4.3.1 a 4.3.5 , são discutidos diversos problemas de design e algorit-
mos para solução dos mesmos, discutidos por meio da exemplificação de fatos possíveis
de ocorrer durante o desenvolvimento de software.

4.3.1 Algoritmo de validação de pacotes

Embora pareça um problema muito simples para se investir tempo no desenvol-
vimento de um algoritmo, a disposição de artefatos em pacotes diferentes pode causar
problemas de configuração, como, por exemplo, frameworks que utilizam a estratégia de
escaneamento de pacotes não conseguirem encontrar as classes que devem mapear. Para
solução deste problema, deve ser criado um algoritmo que verifique se pacotes existem.

4.3.2 Algoritmos de validação de classes, interfaces, enums e anota-
ções

O processo de desenvolvimento pode ser bastante comprometido se houver fa-
lhas no cumprimento de especificação de classes, fazendo com que um software incorra
em dívida técnica. Por exemplo, um arquiteto pode definir estratégias de polimorfismo
na arquitetura de um software, esperando que a herança de determinadas classes elimine
duplicações de código e evite retrabalho para desenvolvedores e testadores. Se um desen-
volvedor não seguir essas normas, pode degradar o software com código desnecessário e
o seu design.
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Da mesma forma, arquitetos podem utilizar interfaces para garantir especifica-
ções na fase de desenvolvimento de um projeto. A máquina virtual Java dispara erros de
compilação quando uma classe declara utilizar uma interface, mas não implementa os mé-
todos que ela requer. Desta forma, há garantias de que as especificações foram seguidas
no momento de compilação do código. Porém, pode haver enganos no processo de desen-
volvimento que façam com que um desenvolvedor não implemente a interface requerida,
fazendo com que o mesmo duplique código desnecessariamente.

Arquitetos também podem especificar Design através de Enums, que são na
linguagem Java, artefatos desenvolvidos para evitar inserção de valores diretos no código.
Esta prática pode ocasionar retrabalho se por algum motivo, houver necessidade de mudar
estes valores, principalmente se referenciados em várias sentenças. Com o Enum, o
desenvolvedor utiliza uma descrição que representa o valor. O uso deste artefato evita a
dívida técnica, pois os valores corretos a serem utilizados no código estarão concentrados
em uma única variável, prevenindo correções em diversos locais em que estão inseridos
os valores diretos.

Outro artefato utilizado por arquitetos ao projetar o Design são as anotações:
metadados cuja função é representar aspectos em tempo de execução. As classes de
reflexão da linguagem Java podem lê-los, obtendo valores e executando fluxos sem a
necessidade de alterar a estrutura interna de funcionalidades, o que significa dizer neste
caso que não há acoplamento. Quando um desenvolvedor deixa de utilizar uma anotação
para representar um comportamento, significa dizer que ele desprezou funcionalidades já
criadas para reimplementá-las dentro de outros métodos na aplicação, ocasionando Dívida
Técnica. A dívida é representada pelo tempo gasto para desfazer a duplicação e obedecer
ao design especificado.

Os problemas de design possíveis de ocorrer, citados nos parágrafos anteriores,
motivaram a criação de algoritmos que disponibilizam algumas asserções sobre o cabeça-
lho destes artefatos. Em suma, os algoritmos dessa ordem devem ser criados para:

1. Saber se uma classe está dentro do pacote correto
2. Verificar se a classe é encontrada
3. Verificar a herança (não aplicável a enums)
4. Verificar se a implementação estabelecida está correta (não aplicável a interfaces e

anotações)
5. Verificar se o artefato contem enums, interfaces e classes internas
6. Verificar modificadores, tais como privado, público, final ou abstrata.

A análise de seus resultados se encontra na seção 4.7.3. Porém, muitos outros
problemas de design podem estar relacionados ao restante da composição destes artefatos:
atributos e métodos. Estes problemas serão discutidos nas seções 4.3.3 e 4.3.4
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4.3.3 Algoritmos de verificação de atributos de classe, interface,
enums e anotações

Alguns frameworks podem interagir diretamente com atributos de classes, dispa-
rando exceções se não forem encontrados estes atributos ou se os mesmos não obedecerem
a especificações de visibilidade.

Em suma, os algoritmos de verificação de atributos necessitam de:

1. Verificar se existe a classe informada, antes de se prosseguir para as validações de
atributo.

2. Verificar se existe o atributo informado dentro da classe informada
3. Verificar se o tipo informado do atributo confere com a especificação
4. Verificar se a sua estaticidade está de acordo com a especificação.
5. Verificar se a visibilidade (se o atributo é privado, protegido ou público) confere.
6. Verificar se os valores de atributos estão preenchidos conforme especificação.

Em seguida, são feitas considerações sobre verificação de métodos.

4.3.4 Validação de métodos de classes, interfaces, enums e anotações

Arquitetos podem sugerir a criação de métodos para evitar acoplamento e menor
carga de responsabilidades por método, além de garantir o reuso de funcionalidades.

Em suma, para verificação de métodos, os algoritmos necessitam de:

1. Verificar se existe a classe do método
2. Verificar se o método existe
3. Verificar se os tipos informados dos parâmetros conferem.
4. Verificar se a estaticidade confere
5. Verificar se a visibilidade confere
6. Verificar se o retorno confere.

Foram realizados esforços também para verificação dos nomes dos parâmetros.
Porém, por padrão, a Máquina virtual Java não identifica o nome dos mesmos, a não
ser que se informe explicitamente no momento de criação do Arquivo JAR que estes
parâmetros devem ser reconhecidos. Como este é um cuidado facilmente esquecido e pode
comprometer as análises, serão mostrados nos algoritmos referentes a esta implementação
como o Javassist (JAVASSIST, 2015), um outro arcabouço de funcionalidades de inspeção
de código e manipulação de binários na linguagem Java resolveria este problema por meio
de comentários no código.

De forma semelhante, a funcionalidade de validação de métodos de interface
requer como parâmetros um texto informando em que interface deve ser procurado o
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método e um objeto do tipo InterfaceMethodConstraint, que representa o modelo reflexivo
para validação de métodos de interface. Em relação à verificação de métodos de classe,
na validação de métodos de interface não são necessárias verificações de estaticidade ou
visibilidade do método, uma vez que todo método de interface é abstrato e público, sendo
necessário verificar apenas a sua existência.

4.3.5 Validação de Regras de Design Personalizadas

As estratégias de validação anteriores podem ainda não atender a solicitações
específicas de design. Para flexibilizar a detecção de violações destas regras específicas,
deve ser disponibilizado um módulo que encapsula uma ferramenta de análise de confor-
midade e o Módulo de Detecção Básico, permitindo que arquitetos desenvolvam artefatos
de códigos contendo suas próprias regras de design e acompanhem os problemas de design
de sua aplicação de maneira mais abrangente. Para extração dos valores dessas métricas,
foi proposto o uso de um Módulo de Coleta de Métricas, discutido na seção seguinte.

4.4 Módulo de Coleta de Métricas

No capítulo 3, foi possível verificar que os tempos coletados pelo módulo de
mineração não seriam adequados para proposta de um modelo de estimativa da Dívida
Técnica. Então, para prover outras métricas que colaborem para um modelo de estimativa
de dívida técnica é necessário um serviço que realize a análise da implementação de
projetos de software em busca de degradações nos aspectos de qualidade de um software.
Estes aspectos podem variar desde a complexidade ciclomática de um software até a carga
de responsabilidades que uma classe possui.

Entende-se que este serviço de análise é complexo: requer o entendimento de
uma infinidade de técnicas para quantificar determinados aspectos de qualidade seguido
de uma implementação que analise de binários de software e disponibilizem meios ade-
quados de visualização de problemas encontrados, além do processo de testes, suposta-
mente meticuloso, uma vez que a finalidade do serviço é quantificar variáveis que re-
presentam qualidade. Neste caso, é proposta a integração com a plataforma Sonarqube.
Assim, é possível extrair através de mecanismos de comunicação providos pela ferra-
menta os valores de métricas, tais como complexidade ciclomática, número de linhas de
código, número de linhas comentadas, número de pacotes importados e outras métricas
que podem auxiliar na quantificação da dívida técnica de design de um projeto.

As estratégias apresentadas até o momento permitem a especificação de regras de
design, verificar se as mesmas foram contempladas ou não e extrair métricas de qualidade
de um projeto. Porém, se faz necessário concentrar estas informações em um único local
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e prover um mecanismo para acompanhar a adequação das violações de regras de design.
Para prover estas funcionalidades, é proposta a utilização de um módulo de Gestão de
Projetos.

4.5 Módulo de Gestão de Projetos

Na Seção 4.3, foi mostrado que módulo de detecção de violações permite
analisar o Design de artefatos de código e encontrar inconsistências em relação a sua
especificação, caracterizando assim violações. Porém, esta abordagem não é suficiente
para quantificação automatizada da dívida de design, visto que é necessário reunir dados
históricos e representar o seu custo estimado, proveniente do tempo para readequação de
design. Para registrar estes dados e obter estes custos, foi proposta a integração do módulo
de detecção a um sistema de Gerenciamento de Projetos, o Redmine (REDMINE, 2015).

O Redmine permite o acompanhamento de solicitações feitas a um projeto e que
as mesmas possam ser atribuídas a um responsável que descreve as ações tomadas para
atendê-las. Ao fim do fluxo, é possível verificar o tempo decorrido até a conclusão da
solicitação. A ferramenta ainda dispõe de um mecanismo de comunicação que permite
que sistemas externos se autentiquem e cadastrem solicitações. Desta forma, é possível
que problemas encontrados pelo módulo de detecção sejam importados para projetos do
Redmine em forma de solicitações que, ao serem atendidas, constituirão uma base de
dados histórica sobre problemas de design.

Na seção seguinte será explicada como se dá a integração entre os módulos de
detecção de violações, Coleta de Métricas e Gestão de projetos, assim como o papel dos
agentes envolvidos.

4.6 Processo de Integração

O desenvolvimento dos módulos de Detecção de Violações, Coleta de Métricas
e de Gestão de Projetos permitiram o acompanhamento de solicitações respectivas a
violações de Design e a verificação de métricas de qualidade em um único local. A Figura
4.3 ilustra o processo de integração:
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Figura 4.3: Processo de integração entre Sonar, Redmine e abor-
dagens propostas

O fluxo do processo compreende a utilização do módulo de integração, onde são
solicitados: o bytecode, que é um binário que especifica como deve ser o design da apli-
cação e o código-fonte do projeto compactado. O código-fonte deve conter um arquivo
descritor gerenciável pela aplicação de gerenciamento de dependências Maven (POR-
TER; ZYL; LAMY, 2015), que contém informações de como este programa (executado
programaticamente) deve gerar o artefato e, em seguida, iniciar uma tarefa de análise pela
plataforma Sonarqube, que segue os mesmos padrões estabelecidos pelo Maven ao im-
portar o código fonte. Após esta etapa, a abordagem deve então solicitar que o Redmine
crie um projeto e que nele constem as métricas coletadas pelo Sonarqube. Por fim, são
criadas solicitações no sistema de gestão de projetos, cujo conteúdo são os aspectos de
design violados. Esta estratégia gerou alguns produtos de software, cujos resultados serão
discutidos na seção 4.7.

4.7 Análise dos Resultados

Nesta seção, serão analisados os resultados decorrentes da integração entre todos
os produtos de software desenvolvidos nesta abordagem. Antes de qualquer interpretação,
na Seção 4.7.1 será mostrado como a configuração de ambiente contribuiu para o desen-
volvimento da abordagem. Na Seção 2.4, será exposto como a aplicação mais adequada
para checagem de conformidade foi selecionada e quais provas foram feitas para testar
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sua eficiência. Na seção 4.7.2, serão discutidos os resultados obtidos por cada algoritmo
do Módulo de Detecção de Violações. Na Seção 4.7.4, serão discutidos os resultados ob-
tidos no desenvolvimento do Módulo de Construção de Artefatos. Na Seção 4.7.5, será
mostrado como o Módulo de Coleta de métricas viabilizou o processo de coleta. Na Seção
4.7.6, será mostrado como dados históricos foram armazenados pelo Módulo de Gestão
de projetos. Por fim, na Seção 4.7.7 serão discutidos os ganhos obtidos pela aplicação
resultante: a Infraestrutura de Análise e Coleta de Métricas.

As seções a seguir demonstram como operam os componentes mencionados.

4.7.1 Configurações de Ambiente

Os módulos são desenvolvidos com o nível oito de compilação da Máquina
virtual Java. As bibliotecas dos projetos são gerenciadas pelo gerenciador de dependências
Maven, que baixa automaticamente as dependências na máquina de desenvolvimento.
A figura 4.4 mostra como é o processo de checkout (importação do código-fonte) para
estação do usuário:

Figura 4.4: Processo de checkout realizado pelo Maven

O processo de montagem (build) do arquivo JAR também é automatizado,
facilitando a exportação do projeto como uma dependência para outros projetos.
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4.7.2 Infraestrutura de Coleta de Métricas

Na seção 4.7 foi apresentada uma visão geral sobre como seriam integrados os
módulos de Detecção de violação, Coleta de Métricas e Gestão de Projetos. Esta infra-
estrutura é o resultado da junção de alguns produtos de software, denominados: Maven
Utils, que faz uma abstração do software de gerência de dependências Maven, Sonar Utils,
que abstrai funcionalidades da aplicação Sonar e Redmine Utils, que abstrai funcionali-
dades da ferramenta Redmine. A Figura 4.5, ilustra, do ponto de vista arquitetural, como
se dá esta integração.

Figura 4.5: Arquitetura de integração entre os módulos propostos

De forma geral, a figura demonstra a relação de dependência entre a aplicação
principal representada pelo pacote DTDApp e os pacotes redmineutils, mavenutils e
sonarutils. O módulo principal, que contém a interface gráfica e a lógica principal da
aplicação se encontram em DTDApp, que, por sua vez, depende dos demais pacotes
redmineutils que provê serviços de interação com a ferramenta Redmine e serviços de
interação com a ferramenta Sonarqube. Esta último pacote, por sua vez, possui uma
relação de dependência com o pacote mavenutils que provê a interação com a aplicação
Maven.

As seções a seguir demonstram quais os resultados provenientes das operações
de cada um dos componentes mencionados.
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Módulo de Detecção de Violações Básicas

Ao verificar que o componente selecionado na Seção2.4.1 para checagem de
conformidade denominado Design Wizard (BRUNET; GUERRERO; FIGUEIREDO,
2009) contemplava asserções de Design para quase todos os artefatos da linguagem Java,
decidiu-se reduzir a complexidade de seu uso e minimizar retrabalho. A compreensão do
framework permitiu o desenvolvimento de um módulo que encapsula regras a um nível de
abstração ainda mais alto do que o proposto pela ferramenta, de maneira a verificar todas
as regras pertinentes à associação de uma classe, um método, interface, atributo, pacotes,
enumeráveis e anotações em apenas algumas funções, disponibilizadas por meio de uma
camada de detecção básica de violações, desacoplada do projeto principal a que se destina
este trabalho.

Um modelo de domínio similar ao modelo de entidades do Design Wizard
também foi desenvolvido. Esta solução se diferencia do Design Wizard uma vez que suas
classes de domínio são gerenciáveis pela Java Persistence API, o que permite que um
conjunto de regras de design possa ser persistido em um banco de dados. Desta forma,
tanto o modelo de verificação quanto os resultados de exceções capturadas pelo módulo
de detecções podem ser salvos, permitindo análises futuras.

No diagrama de classes abaixo está representada a arquitetura do módulo de-
senvolvido, contendo uma camada de validação que totalizou 1736 linhas de código e as
classes de domínio:

Figura 4.6: Arquitetura do Módulo de Detecção
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A camada de validação, representada pela classe BasicValidator, foi capaz de
analisar arquivos contendo a implementação do software (bytecode). Ao fim da análise,
uma lista de violações de especificação de design poderia então ser repassada a qualquer
sistema externo desenvolvido na linguagem Java que encapsulasse a camada de validação.
O processo resultante pode ser mais bem compreendido na figura 4.7:

Figura 4.7: Fluxo de funcionamento - Módulo de Detecção Básico

Embora o Design Wizard proporcione facilidades na verificação de Design, o
mesmo não permitiu extrair alguns dados do bytecode, tais como metadados de anotações
e valores de constantes e atributos. Para solucionar este problema, foi utilizada a API
Javassist.

As seções subsequentes explicam como especificações de design providas pelo
Design Wizard são encapsuladas para posterior avaliação no contexto da dívida técnica.
São disponibilizadas funcionalidades que englobam aspectos gerais de design dos artefa-
tos de software: pacotes, classes, interfaces, métodos, atributos, enums e anotações, cujos
algoritmos poderão ser vistos no Apêndice C e seus casos de testes acompanhados no
Apêndice D.

4.7.3 Algoritmo de validação de pacotes

Na seção 4.3, foi discutida a motivação de se criar um algoritmo para verificação
de regras de Design relacionadas a pacotes. Assim, o algoritmo de validação de pacotes
possibilitou constatar se um pacote existe através de seu nome. A procura é realizada
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diferenciando-se letras maiúsculas e minúsculas. Em caso das asserções do módulo falhar,
é retornada uma lista de objetos com as asserções falhas, contendo sua descrição e tipo de
problema.

Algoritmos de validação de classes, interfaces, enums e anotações

Na seção 4.3.2 foi mostrada a necessidade de se prover alguns mecanismos de
especificação de design para entidades que comportam funcionalidades e suas respectivas
lógicas. Para auxiliar o monitoramento de violações de classes, foi desenvolvido um
algoritmo para encapsular todas as funções de verificação de design de classes providas
pelo Design Wizard. O parâmetro a ser passado é um objeto denominado ClassConstraint,
que é um modelo reflexivo da classe Class presente na linguagem Java. As asserções
encapsuladas foram:

1. Saber se uma classe está dentro do pacote correto. Este pacote é representado
pelo Objeto PackageConstraint dentro do objeto ClassConstraint, retornando uma
exceção de qual seria o pacote esperado em caso de falha.

2. Verificar se a classe é encontrada pelo nome especificado, diferenciando-se letras
maiúsculas e minúsculas.

3. Verificar se a classe foi declarada como uma interface.
4. Verificar se a herança estabelecida para a classe está correta, informando qual a

classe associada na herança em caso de falha na asserção.
5. Verificar se a implementação estabelecida para classe está correta, onde serão

informadas todas as interfaces esperadas e todas associadas em caso de falha nas
asserções.

6. Verificar se a classe contem enums, interfaces e classes internas. Em caso de falha
de asserção, serão informadas todas as classes esperadas e as que foram associadas
na implementação.

7. Verificar se a classe foi declarada com modificadores corretos, tais como privado,
público, final ou abstrata.

Similar à abordagem anterior, foi desenvolvida uma funcionalidade de validação
de interfaces que requer como parâmetro um objeto do tipo InterfaceConstraint, um
modelo reflexivo para validação de interfaces. Os resultados permitiram fazer as mesmas
considerações na validação de classes, onde a única diferença neste algoritmo se deu na
validação de uma interface não declarada como uma classe.

Para garantir que especificações sobre o artefato Enum fossem seguidas, foi de-
senvolvida uma funcionalidade para sua verificação. A validação de Enums se diferenciou
da validação de classes quanto à avaliação de extensão, pois enums não podem herdar
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características de outros enums. Da mesma forma se procedeu com modificadores de abs-
tração, que não são permitidos. A diferença de asserções se deu na verificação se o enum
foi declarado como uma interface ou foi declarado como uma classe. Os aspectos de ve-
rificação de métodos e atributos são os mesmos de uma classe. O parâmetro esperado por
esta funcionalidade é um objeto do tipo EnumConstraint, modelo de reflexão para classe
Enum da linguagem Java.

Também foram criados algoritmos para validar anotações. Neles foram conside-
radas somente: a existência da anotação no pacote passado por parâmetro e se a mesma
não foi definida como uma interface. Outra funcionalidade implementada foi a constata-
ção da presença de anotações em um método ou atributo, seja ele de classe, interface ou
de um enum.

Todos os algoritmos citados anteriormente foram desenvolvidos somente para
validar especificações para os cabeçalhos dos artefatos, sendo complementados pelos
algoritmos de verificação de atributos e métodos, discutidos nas seções 4.7.3 e 4.7.3. Esta
estratégia permitiu a redução do acoplamento e a carga de responsabilidades por método.

Algoritmos de verificação de atributos de classe, interface, enums e anotações

Na seção 4.3.3 foi discutida a motivação para se verificar a conformidade de atri-
butos em relação a sua especificação. Para garantir estas especificações de design solicita-
das em classes, foi criada uma funcionalidade que espera como parâmetro dois atributos:
um texto informando o nome da classe e um objeto do tipo ClassAttributeConstraint, que
é uma classe de domínio que representa um modelo de reflexão das características de um
atributo de classe na linguagem Java. As validações necessárias encapsuladas do Design
Wizard para este artefato permitiram:

1. Verificar se existe a classe informada, antes de se prosseguir para as validações de
atributo.

2. Verificar se existe o atributo informado dentro da classe informada, buscando-se o
mesmo pelo nome.

3. Verificar se o tipo informado do atributo confere com a implementação, informando
qual o tipo associado e qual o tipo esperado.

4. Verificar se a sua estaticidade está de acordo com a implementação.
5. Verificar se a visibilidade (se o atributo é privado, protegido ou público) confere.

A validação a seguir só foi possível com o uso da API Javassist:
6. Verificar se os valores de atributos estão preenchidos conforme especificação. Neste

caso, a API faz a importação do projeto analisado como se este fosse parte da
aplicação. Com isso, é possível usar a própria API de reflexão da linguagem Java
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para inspecionar valores. Para evitar conflitos de comparação entre tipos, os valores
comparados são convertidos em bytes.

De forma semelhante, foi criada uma funcionalidade que permitiu a validação de
atributos de interface. O algoritmo requer como parâmetros: um texto informando em que
interface deve ser procurado o atributo e um objeto do tipo InterfaceAttributeConstraint,
que representa o modelo reflexivo para validação de atributos de interfaces. Em relação
à verificação de atributos de classe, na validação de atributos de interface não são
necessárias verificações de estaticidade ou visibilidade do método, uma vez que todo
método de interface é estático, abstrato e público, sendo necessário verificar apenas a
sua existência e valores associados.

Foram criadas também funcionalidades que permitiram a verificação de atributos
de anotações. Em relação aos algoritmos anteriores, verificam-se neste apenas o tipo
e os valores apresentados pelos atributos. Os atributos de Enum também puderam ser
verificados através da criação de um algoritmo que opera da mesma forma que o algoritmo
de verificação de atributos de classe apresentado anteriormente.

Validação de métodos de classes, interfaces, enums e anotações

Na seção 4.3.4, a motivação para criação de funcionalidades de validação de
métodos foi discutida. Então, para verificação dos métodos de classe, foi criado um
algoritmo que requer dois parâmetros: um texto representando a classe a ser procurada
e um objeto do tipo ClassMethodConstraint, que representa um modelo de reflexão de
todas as restrições que podem ser feitas à uma classe. A abordagem então encapsulou as
seguintes verificações:

1. Verificar se existe a classe informada.
2. Verificar se existe o método informado. Neste caso, há um atributo no objeto

de restrições de classe que representa os parâmetros a serem informados. Os
parâmetros são então concatenados ao nome do método, formando uma assinatura.
Desta forma, o Design Wizard consegue fazer a busca pelo nó que representa o
método.

3. Verificar se os tipos informados dos parâmetros conferem.
4. Verificar se a estaticidade confere.
5. Verificar se a visibilidade confere.
6. Verificar se o retorno confere.

Foram realizados esforços também para verificação dos nomes dos parâmetros.
Porém, por padrão, a Máquina virtual Java não identifica o nome dos mesmos, a não
ser que se informe explicitamente no momento de criação do Arquivo JAR que estes
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parâmetros devem ser reconhecidos. Como este é um cuidado facilmente esquecido e pode
comprometer as análises, serão mostrados nos algoritmos referentes a esta implementação
só como o Javassist resolveria este problema por meio de comentários no código.

De forma semelhante, foi criada uma funcionalidade que permitiu a validação
de métodos de interface. O algoritmo por ela representado requer como parâmetros um
texto informando em que interface deve ser procurado o método e um objeto do tipo
InterfaceMethodConstraint, que representa o modelo reflexivo para validação de métodos
de interface. Em relação à verificação de métodos de classe, na validação de métodos de
interface não são necessárias verificações de estaticidade ou visibilidade do método, uma
vez que todo método de interface é abstrato e público, sendo necessário verificar apenas
a sua existência.

Módulo de Análise de Regras Personalizadas

Na seção 4.3.5, foi explicado que talvez todas as considerações realizadas pelo
módulo de detecção básico ainda não pudessem atender às especificações do arquiteto
de software. De maneira a permitir que estas especificações de Design pudessem ser
ilustradas de forma mais dinâmica, foi criado um Módulo de detecção de Violações de
Design Personalizadas. Os algoritmos aplicados neste módulo permitiram a verificação
destas violações através da análise estática do código fonte em relação a um arquivo
binário que contem as regras que a serem analisadas, importado em tempo de execução.

Uma vez que um o código fonte da aplicação foi analisado, o mesmo é repassado
ao Módulo de Construção de Artefatos, um coadjuvante que irá preparar a aplicação
para ser importada pela infraestrutura, passando por outras análises descritas nas seções
subsequentes.

4.7.4 Módulo de Construção de Artefatos

O Módulo de Comunicação com Sistema de Construção de Artefatos represen-
tado pelo pacote Maven Utils permitiu a elaboração de um mecanismo para transformar o
código fonte informado à infraestrutura em um artefato gerenciável pelo Maven. Com este
resultado foi possível transformar o código fonte enviado em bytecode, tornando possível
trabalhar em conjunto com as API´s Design Wizard e Sonar.

Outro resultado obtido com esta abordagem, foi a leitura do arquivo descritor de
projetos do Maven (arquivo pom.xml) contido no código fonte, possibilitando a extração
do nome do artefato e sua versão para criação de um projeto gerenciável pela aplicação
Redmine.

A arquitetura deste módulo permitiu ainda a recepção de parâmetros para invocar
outras tarefas do Maven. Esta funcionalidade foi útil para solicitar análises programati-
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camente ao Sonar, criando-se assim uma integração com o mesmo. Os resultados desta
integração serão discutidos na seção posterior.

4.7.5 Módulo de Coleta de Métricas

Na seção 4.4, foi proposta a integração com a plataforma Sonarqube. Para isso,
foi criado o Módulo de Coleta de Métricas, representado pelo pacote Sonar Utils. Este
módulo permitiu a abstração do Web Service de métricas da aplicação Sonar, que tornou
possível, após terminada a análise estática do artefato solicitado pela aplicação Maven, a
extração de valores de métricas repassadas futuramente à aplicação Redmine.

A aplicação desenvolvida permite solicitar de forma dinâmica as métricas a
serem coletadas, onde um enumerável (Enum) foi criado para atribuir em cada uma de
suas descrições um parâmetro de requisição do SonarQube, tornando a interação com o
Web Service acionável por elementos de mais alto nível.

As métricas mapeadas nesta abordagem foram: complexidade ciclomática, nú-
mero de linhas de código, número de linhas comentadas, número de pacotes importados.
Se estas métricas ainda não forem suficientes, a arquitetura permite que sejam criadas
mais descrições dentro do enumerável e atribuídos novos valores de requisição, como por
exemplo, valores de métricas disponibilizados por plug-ins instalados no Sonar.

4.7.6 Módulo de Gestão de Projetos

No capítulo 4.5, foi explicitada a necessidade de um módulo de Gestão de
Projetos e da utilização do Redmine para este serviço. Este serviço, representado na
arquitetura pelo pacote Redmine Utils, permitiu a inserção de dados sobre métricas
de Design e o acompanhamento das solicitações criadas pelo Módulo de Detecção de
Violações.

O serviço desenvolvido permitiu a abstração dos web services de projetos e de
solicitações, respectivamente. A abstração do serviço de projetos permitiu que os artefatos
de uma determinada versão analisados pelo Sonar fossem criados no Redmine em forma
de projetos e os valores das métricas coletadas pelo Módulo de Coleta de métricas
inseridos como valores de campos personalizados.

A abstração do serviço de solicitações permitiu ainda que as violações encon-
tradas pelo Módulo de Detecção de Violações fossem importadas para o Redmine. Desta
forma, os valores importados de todos os serviços, somados ao tempo de resolução das
solicitações permitem a formulação de modelos estatísticos para estimativa de Dívida téc-
nica e a constituição de uma base de dados histórica sobre problemas de Design.
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4.7.7 Infraestrutura de Análise e Coleta de Métricas

Na Seção 4.6 foi mostrado como ocorre o processo de integração entre os
módulos presentes nesta abordagem. Para ativação deste processo, foi desenvolvido um
módulo de integração, representado pelo pacote DTD App. Nesta seção, são mostradas
as telas da aplicação construída, o ExtractMD (Extrator de Métricas de Design) e os
resultados produzidos pelas interações necessárias para analisar o código fonte de uma
aplicação.

O usuário do sistema submete um arquivo compactado contendo o código fonte
da aplicação a ser analisada. Para que seja feita a checagem de conformidade e coletar
métricas para estimativa da Dívida Técnica decorrente de violações de conformidade,
é necessário que também seja submetido um arquivo binário (JAR, WAR, EAR) que
contém as Regras de Design a serem analisadas, expressadas por meio de algoritmos.
O responsável pela codificação destes algoritmos (engenheiro de software, arquiteto
de software, analista de testes e profissionais correlatos) tem a opção de utilizar as
funções do Módulo de Detecção Básico, do próprio Design Wizard, ou ainda, fazer suas
próprias verificações e expressar as violações que deseja capturar por meio de uma Issue

(artefato de código que representa uma violação). A Figura 4.8 ilustra como é feito o
relacionamento entre estes dois arquivos:

Figura 4.8: Interface de importação de código fonte e de arquivo
binário do sistema ExtractMD

O código fonte importado deve ser gerenciável pela aplicação Maven, pois o
projeto deverá ser analisado pelo Sonarqube, que exige esta configuração. As informações
de nome do artefato e versão também serão utilizadas para criar um projeto no Redmine.
Ao pressionar o botão “Analisar”, o serviço de análise executa toda a lógica desenvolvida
no arquivo JAR para encontrar as violações. Enquanto o processo de análise ocorre, o
sistema exibe uma tela informando o usuário sobre o trabalho em andamento, conforme
mostra a Figura 4.9
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Figura 4.9: Interface de processamento do sistema ExtractMD

O processo de Análise envolve: executar serviço de interpretação do bytecode

que contém as Regras de Design a serem aplicadas na análise, acionar os serviços para
criar no Redmine um projeto com as métricas coletadas pelo Sonar e as solicitações
de correção das violações de design encontradas, cujos resultados foram discutidos nas
seções 4.7.2 a 4.7.5. Este serviço permite que com poucas ações um projeto de software
seja analisado e seus dados armazenados, acionando todos os módulos descritos nesta
abordagem.

Para exemplificar a criação de um projeto na aplicação Redmine pela aplicação
ExtractMD com todas as métricas coletadas pelo Sonar, foi criado um exemplo simples:
Foi importado o código fonte de uma aplicação qualquer e um arquivo contendo um
algoritmo que verifica se a classe br.inf.ufg.Author está presente no código fonte. A
interface contendo o projeto criado, as métricas coletadas e as violações detectadas é
exibida a seguir na Figura 4.10:
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Figura 4.10: Interface com projeto do Redmine criado pela apli-
cação ExtractMD

O código fonte não continha a classe solicitada. Então, espera-se que, além das
informações coletadas, a ausência da classe seja detectada e uma tarefa no Redmine
também seja criada, solicitando a correção do problema. O resultado é exibido a seguir na
Figura 4.11

Figura 4.11: Interface com tarefa do Redmine criada pela aplica-
ção ExtractMD

Conforme observado, o problema foi devidamente registrado na aplicação Red-
mine. Desta forma, para cada versão do software analisado, é possível saber as métricas
coletadas pelo Sonar e o tempo de execução de cada tarefa, possibilitando ao longo do
uso da ferramenta proposta constituir uma base de dados histórica sobre problemas de
Design devidamente relacionados com suas métricas e tempo de correção, podendo-se
assim utilizar os dados para formulação de um modelo de estimativa da Dívida Técnica.
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4.7.8 Limitações da abordagem

Quanto ao módulo de detecção de violações, se por um lado, a utilização do mó-
dulo por outros projetos tornou-se menos complexa, por outro, o tamanho da classe de
validação também poderia ser reduzido, minimizando o efeito de classes-deusas, expli-
cado anteriormente neste trabalho, facilitando manutenções futuras e evolução do código.
Este efeito pode ser reduzido dividindo-se a classe de validação em outras menores, sub-
missas hierarquicamente a uma classe maior, que deve representar o comportamento das
classes menores através de polimorfismo.

Outro problema momentâneo, é que o projeto está restrito apenas a análise de
projetos compilados em Java até a versão 7, devido a uma limitação de dependências do
Design Wizard em relação ao seu analisador de bytecodes, que requer uma refatoração
muito grande para ser adequada para as novas versões do Java.

A abordagem ainda se limita à verificação contínua de um processo que evite o
lapso temporal. Se as solicitações cadastradas no Redmine não forem fechadas assim que
realizadas as correções(commits) em um projeto, o uso da variável tempo em um modelo
de estimativa de dívida técnica estará comprometido, porém este dado pode ser ajustado,
alterando a data de solução da tarefa para a mesma data em que o commit foi feito.



CAPÍTULO 5
Conclusões e Trabalhos Futuros

5.1 Considerações Finais

Os algoritmos apresentados neste trabalho permitiram que avaliações de design
pudessem ser feitas com menor complexidade. A associação dos modelos de reflexão a
um modelo de persistência permitiram a comparação de resultados, onde se possibilitou
verificar em um projeto quais artefatos possuem mais problemas, auxiliando nas decisões
de como melhorar o design.

Pode-se concluir que a área concernente à Dívida Técnica, apesar de bastante ex-
plorada, ainda possui lacunas que justificam a sua exploração. Ferramentas de automação
e processos têm sido desenvolvidas com a finalidade de apresentar métricas sobre o custo
de correção de violações e quantificação de esforços de retrabalho. O presente trabalho
confirma esta tendência, apresentando uma maneira automatizada de auxílio na estimativa
da dívida técnica.

Conforme Schmidt (SEI, 2012), a dívida técnica possui capacidades em relação
à arquitetura ainda a serem exploradas, sendo uma delas a checagem de conformidade.
Os esforços demonstrados neste documento visaram explorar esta capacidade, buscando
garantir correto alinhamento ao design de aplicações proposto.

A ideia proposta permitiu um aprimoramento contínuo da estimativa da dívida
em relação às diversas falhas arquiteturais possíveis de se ocorrer, pois foi exposta a
intenção de se construir uma base de dados histórica: O aumento em seu uso provocará
um aumento na amostra de elementos violados e seu tempo de correção, permitindo uma
melhor estimativa da dívida.

Outro ponto que a solução proposta contemplou foi a facilidade gerencial ao
lidar com a dívida técnica: A automação na construção de modelos de verificação de
design permitiu que gestores pudessem acionar uma análise e obter dados com relação ao
software em poucas ações.

Até o desenrolar do presente trabalho, não foram encontradas ferramentas que
visam o auxilio na construção de modelos de estimativa da dívida técnica arquitetural
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nos moldes apresentados. Espera-se que esta abordagem possa contribuir para os estudos
subsequentes no campo da dívida de design.

5.2 Trabalhos Futuros

5.2.1 Modelo de estimativa baseado em Análises Estatísticas

Um Modelo de estimativa baseado em Análises Estatísticas não foi elaborado
nesta versão do trabalho para atender um cronograma em tempo hábil, porém, o Módulo
de Integração é capaz de prover pelo menos as variáveis por meio do Sonarqube.

5.2.2 Interações por meio de UML

Pretende-se fazer com que o modelo a ser usado na análise de conformidade
possa ser configurado dinamicamente pelo usuário por meio de uma interface gráfica,
fazendo-se uma analogia ao Método SQALE, diferenciando-se neste caso o processo de
configuração dos custos de remediação que não existirá em detrimento de já terem sido
estimados por algum modelo configurado nos moldes descritos pela seção anterior.

Para descrição do modelo arquitetural, tem-se até o momento a intenção de usar
a ferramenta PlantUML, pois a mesma fará o papel das ferramentas que trabalham com
o conceito de ADL estudadas, porém de forma visual: fazer conexão entre o design
modelado e a implementação. Outro fator que reforça o seu uso é o fato de possuir
documentação textual, javadoc e conter uma solução que representa modelos reflexivos: a
abordagem por meio de UML. É importante salientar que este é o padrão de modelagem
sugerido pela OMG, característica que as ferramentas de ADL não possuem.

Espera-se desta forma fazer com que o usuário possa ter uma experiência menos
onerosa em relação ao tempo de se realizar descrições textuais a respeito do design que
deseja projetar, mesmo se utilizando uma interface gráfica para isso. Quanto ao cálculo
de dívida técnica, uma vez abstraído o modelo de conformidade, deseja-se verificar a
implementação por um módulo de análise, que irá traduzir a descrição de design abstraída
pelo PlantUML em asserções gerenciadas pelo Design Wizard e realizar associações com
os valores de dívida coletados pelo módulo de mineração de dados.

A abordagem acima pode ser caracterizada como uma abordagem estática e mais
provável de ser realizada por questões de baixa complexidade de execução, podendo-se
talvez ser factível em menor prazo. Porém, estudou-se ainda a possibilidade de se fazer
uma abordagem dinâmica, similar a Spec# (BARNETT et al., 2011), discorrida na revisão
bibliográfica deste documento. Neste sentido, poder-se-ia disparar um aviso em caso de
aumento da dívida em tempo de desenvolvimento, analisando-se anotações em Java ou se
utilizando DbC. Ainda está sendo discutida a produtividade e curva de aprendizado deste
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método, que diferente do anterior ocorreria por meio de instruções de código por parte do
desenvolvedor.

5.2.3 Integração com desenvolvimento orientado a testes por meio de
anotações

Outra ideia que se pode praticar no campo da análise estática é o uso de anotações
da linguagem Java em um Desenvolvimento Orientado a Testes, Analisável via Runtime
através de uma IDE ou no momento em que se faz o Deploy.

5.2.4 Análise em nível de commits

Par analisar a dívida técnica em nível de commits, propõe-se um novo processo
em que ferramentas de gestão de commits tentem fazer builds de tags de projetos
executando-se testes unitários com o DesignWizard. O commit é aprovado apenas se
passarem no teste.
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APÊNDICE A
Prova de conceito da ferramenta Design Wizard

Para verificar se a ferramenta Design Wizard é adequada para verificação da
dívida técnica de Design foi realizada uma prova de conceito. O objetivo desta prova é
realizar uma comparação entre esta ferramenta e o Sonarube, onde ao serem realizadas
análises com as duas ferramentas, as mesmas deverão se mostrar capazes de identificar
desobediências a um padrão de design de software, possibilitando assim quantificar o seu
respectivo valor de dívida técnica. A seguir, na figura A.1: será mostrado o Modelo de
domínio de um portal acadêmico que representa o design de software a ser utilizado neste
experimento:

Figura A.1: Modelo de domínio de um portal acadêmico

Pode-se perceber que uma grande gama de classes está diretamente ligada a
uma superclasse denominada GenericEntity. Isto é uma regra de design (arquitetura/pro-
jeto). Em seguida, impõe-se que as classes de domínio devem estar contidas no pacote
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br.cercomp.ufg.stg.entity e implementarem a interface java.io.Serializable. A Divida téc-
nica do projeto foi então estimada por meio da ferramenta Sonarqube e seus resultados
apresentados na Figura A.2:

Figura A.2: Dívida Técnica antes da verificação de design

Removem-se propositalmente as restrições de herança da classe ”Empregado” e,
novamente, por meio da ferramenta Sonarqube obtêm-se os seguintes valores de dívida
apresentados na Figura A.3
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Figura A.3: Dívida Técnica apos verificação de design

Pode-se perceber que a dívida técnica entre as análises de 15:45 e 15:57 do
mesmo dia permanece inalterada, mesmo após a remoção das restrições. Será Realizada,
então, uma análise de Design com auxílio da ferramenta DesignWizard, conforme o
Algoritmo A.1
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Código A.1 Asserção de design, método “checkHeritage()”
1 public static void checkHeritage(){

2 try {

3 DesignWizard dw = new DesignWizard("stg-infra_teste.jar");

4 //Arquivo a ser comparado

5 ClassNode classNode = dw.getClass("br.ufg.cercomp.stg.entity.Empregado");

6 //Extensão do Arquivo a ser comparado

7 ClassNode extension = new ClassNode("br.ufg.cercomp.entity.GenericEntity");

8 //Realiza um teste unitário

9 assertTrue(classNode.extendsClass(extension));

10 } catch (IOException e) {

11 //Dispara uma exceção caso o arquivo jar nao seja encontrado

12 e.printStackTrace();

13 } catch (InexistentEntityException e) {

14 //Dispara uma exceção caso a entidade comparada não exista

15 e.printStackTrace();

16 }

17 }

Onde então se obtém a seguinte exceção:

at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:55)

at junit.framework.Assert.assertTrue(Assert.java:22)

at junit.framework.Assert.assertTrue(Assert.java:31)

at junit.framework.TestCase.assertTrue(TestCase.java:201)

at DesignTest.checkHeritage(DesignTest.java:9)}

É possível concluir com este experimento que, por meio do Sonar, não é possível
especificar regras de Design e ter o seu valor de Dívida Técnica, aonde se faz necessário
elaborar uma abordagem que obtenha tais violações (objetivo cumprido pelo Design
Wizard) e que em seguida estas violações sejam vinculadas a um valor de dívida técnica
(objetivo a ser realizado através de outra técnica).



APÊNDICE B
Experimentos com desenvolvedores

Nas páginas subsequentes deste apêndice, são mostrados os documentos que
contém as descrição dos problemas utilizados nos experimentos relatados na seção 3.5.4
com os desenvolvedores do CERCOMP para validação dos resultados encontrados pelo
módulo de mineração.



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 0.5 -

RELEASE do Software Deltaspike da Apache, com o objetivo de prova de conceito de uma 

solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Injeção de Dependência 

para uma das classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em sua 

experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“A interface WindowContext não é injetável por containers capazes de passivação (Ex: 

EJB´s). Para isso, deve-se criar um componente derivado de WindowContext que irá 

armazenar uma  instância desta interface ao ser instanciado. Para obedecer a uma 

especificação de design, o nome da classe que representa este componente deve ser 

org.apache.deltaspike.core.impl.scope.window.InjectableWindowContext e a 

instância de WindowContext armazenada em um atributo denominado 

windowContext. O componente criado deverá ter suas instâncias controladas através 

da anotação javax.enterprise.inject.Typed; 

A intenção é que o componente reproduza o comportamento dos métodos contidos na 

interface armazenada. 

Onde houver métodos que retornem a mesma instância da interface, deve ser 

verificado: Se a mesma for nula, um componente denominado 

org.apache.deltaspike.core.api.provider.BeanProvider pode prover sua instância por 

meio de métodos que buscam sua referência contextual, e armazená-lo em 

windowContext, senão, retorne o valor já existente. Uma das classes que podem ser 

usadas como parâmetro para fornecer esta referência é DeltaSpikeContextExtension. 

O componente que produz instâncias de windowContext então, após readequações 

deverá ser capaz de produzir instâncias da classe criada.” 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 



  
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://issues.apache.org/jira/browse/DELTASPIKE-485 

 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas. 

 

Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia o o problema proposto na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a 

seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 3.1.B1 do 

Software Cayenne da Apache Software Foundation, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Factory para uma das 

classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia a descrição do problema abaixo, e em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base 

em sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“A classe org.apache.cayenne.query.SelectQuery só contem um método factory 

que retorna instâncias de apenas um de seus construtores genéricos (Entende-se 

por construtores genéricos aqueles que permitem como parâmetro instâncias do 

tipo Class). Adicione outros métodos que retornem as instâncias destes 

construtores restantes. Devido à uma especificação de Design, estes métodos 

devem ser estáticos e possuir o nome query;” 

 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 

  
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em  

https://issues.apache.org/jira/browse/CAY-1792 

 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas. 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia a descrição proposta na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a seguinte 

pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 4.8.1 do 

Software Lucene da Apache Software Foundation, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação de uma Extensão para uma das classes 

do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em sua 

experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Seria bom se a classe SingletonSortedSetDocValues implementasse operações de 

cardinalidade e pudesse informar a ordem em que está... Não dá para entender porque 

não implementaram essas operações ainda, visto que elas estão previstas  na classe 

RandomAccessOrds.” 

 

Neste caso, a operação correspondente à ordem deve retornar o estado de um atributo 

ord do tipo long e a de cardinalidade um deslocamento matemático de bits do 

atributo ord 64 bits à direita (Uso da expressão >>>), seguido de um 'ou exclusivo' 

(Operador ^) para o número 1. 

Ao setar documentos, um atributo currentOrd e o atributo ord devem receber através 

de operações disponíveis na instância do atributo in a ordem que devem ocupar. Estes 

nomes de atributos devem ser obedecidos devido a uma Especificação de Design. 

A operação que prepara a próxima ordem a ser recebida deve retornar o valor da 

ordem atual e em seguida atribui-la como "sem mais ordens" (NO_MORE_ORDS), um 

mecanismo já disponível no sistema. 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://issues.apache.org/jira/browse/LUCENE-5769 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo experimento 

para exportar as alterações feitas 



 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 

Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia os itens de 1 a 8 propostos na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a 

seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 2.0.1-

RELEASE do Software Spring Batch da Spring Source, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Singleton para uma das 

classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia a descrição do problema abaixo e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base 

em sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Verifique a maneira como foram implementados os componentes denominados 

“Factory Beans” deste projeto e garanta que ao serem utilizadas sugiram o uso do 

padrão de projeto Singleton” 

 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 

 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://jira.spring.io/browse/BATCH-1280 

 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 

 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia a descrição do problema proposto na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, 

responda a seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software 

executados em sua organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga 

realizar essas alterações?_______________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 

1.5.3.RELEASE do Software Spring DataCommons da Spring Source, com o objetivo de prova 

de conceito de uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a 

integração entre Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de 

Software. Neste experimento estaremos monitorando a Implementação  de uma interface 

para uma das classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto abaixo, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em 

sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Para ser capaz de ser injetada por beans CDI que não tem escopo de aplicação, a 

classe org.springframework.data.repository.cdi.CdiRepositoryBean deve implementar 

Passivação. Sua implementação exigirá o retorno de um id: uma constante de classe, 

que deverá ser atribuída assim que a classe for instanciada. Para satisfazer uma 

especificação de design, esse atributo deve se chamar passivationId. 

Espera-se ainda que o formato deste id seja um texto contendo os nomes dos tipos de 

anotação que forem informados, mais o nome do repositório na última posição, todos 

concatenados entre dois-pontos (:). Para satisfazer questões de design, o método que 

fará estas operações deve se chamar createPassivationId. 

Para obedecer a uma especificação de design, as classes internas em 

org.springframework.data.repository.cdi.CdiRepositoryExtensionSupport, deverão 

ser públicas” 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://jira.spring.io/browse/DATACMNS-322 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo experimento 

para exportar as alterações feitas 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia o problema proposto  na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a seguinte 

pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C
Algoritmos do módulo de detecção

Código C.1 Checagem de atributos de anotação
1 public List<Issue> validate(String annotationName, AnnotationAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 FieldNode fieldNode = null;

4 try{

5 fieldNode = designWizard.getField(annotationName + "." + attributeConstraint.getName());

6 }

7 catch(InexistentEntityException e){

8 Issue issue = prepareIssue(

9 "Não foi encontrado o atributo: " +

10 attributeConstraint.getName() + " do tipo " +

11 attributeConstraint.getType() + " na classe " +

12 annotationName,DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name()

13 );

14 issues.add(issue);

15 this.issues.add(issue);

16 }

17 if(fieldNode!= null){

18 try{

19 assertEquals(fieldNode.getType().getName(), attributeConstraint.getType());

20 }

21 catch(AssertionFailedError e){

22 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

23 + " da classe " + annotationName +" , " + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

24 "Esperado: " + attributeConstraint.getName(), DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

25 issues.add(issue);

26 this.issues.add(issue);

27 }

28 }

29 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

30 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

31 try {

32 Class<?> annotationClass = loader.loadClass(annotationName);

33 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize(

34 (Serializable) annotationClass.getField(attributeConstraint.getName()).get(annotationClass)

35 );

36 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue())

37 .equals(SerializationUtils.deserialize(attributeValue))){

38 Issue issue = prepareIssue(

39 "O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da anotação" + annotationName +

40 " possui valor diferente da especificação." +

41 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue())

42 + ". Encontrado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),

43 DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

44 issues.add(issue);

45 this.issues.add(issue);

46 }

47 } catch(ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

48 | IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

49 e.printStackTrace();

50 }

51 }

52 if(issues.isEmpty()){

53 return null;

54 }

55 else{

56 return issues;

57 }

58 }
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Código C.2 Checagem de anotações em atributos
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String classAttributeName, String annotationMethodName,

2 Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>(); Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

4 CtClass clazz = null; Class annotationClass = null;

5 Object[] annotationsInClass = null; int countParameterValuePresence = 0;String entityType = null; DefaultIssueType defaultIssueType;

6 try {clazz = classPool.get(className);}

7 catch (NotFoundException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("A Classe "+ className +

9 " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " +

10 classPresentAnnotationName + "presente", DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

11 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

12 }

13 if(clazz != null){

14 try {annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);}

15 catch (ClassNotFoundException e) {

16 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface ";} else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum ";}

17 else{entityType= " na classe ";}

18 Issue issue = prepareIssue("A anotação " +

19 classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente "

20 + entityType + className, DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

21 issues.add(issue); this.issues.add(issue);}

22 if(annotationClass != null){

23 try {final Object annotationObject =clazz.getAnnotation(annotationClass);

24 CtField classAttribute = clazz.getField(classAttributeName);

25 annotationsInClass = Arrays.stream(classAttribute.getAnnotations()).filter(

26 a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())

27 ).toArray();

28 for(Object a : Arrays.asList(annotationsInClass)){

29 try {Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

30 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

31 if (assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue)) {countParameterValuePresence ++;}

32 }

33 } catch (NoSuchMethodException e) {

34 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " " +

35 entityType + " " + className + " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,

36 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_NOT_FOUND.name());

37 issues.add(issue); this.issues.add(issue);}

38 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

39 Issue issue = new Issue();

40 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " "

41 + entityType + " " + className + " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName +

42 "causa: " + e.getMessage()); issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

43 }

44 } catch (ClassNotFoundException e) {

45 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface ";

46 defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

47 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum ";

48 defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

49 else{entityType= " A classe ";

50 defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

51 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName,

52 defaultIssueType.name());

53 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

54 } catch (SecurityException e1) {entityType = clazz.isInterface()==true?

55 entityType=" da interface":clazz.isEnum()==true?

56 entityType=" do enum":" da classe";

57 Issue issue = new Issue();

58 issue.setMessage("Houve um erro ao acessar o método " + classAttributeName + entityType +" :" + e1.getMessage());

59 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

60 } catch (NotFoundException e1) {

61 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface ";

62 defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

63 else if(clazz.isEnum()){

64 entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

65 else{

66 entityType= " A classe ";defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

67 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem atributo " + classAttributeName,

68 defaultIssueType.name());

69 issues.add(issue); this.issues.add(issue); }

70 }

71 if (annotationsInClass != null && countParameterValuePresence == 0) {

72 if(clazz.isInterface()){

73 entityType= " da interface ";defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

74 else if(clazz.isEnum()){

75 entityType= " do enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

76 else{

77 entityType= " da classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

78 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + entityType + className + " contem método "

79 +annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue ,defaultIssueType.name());

80 issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

81 }

82 return issues;}
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Código C.3 Checagem de anotações em classes
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String annotationMethodName, Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Loader loader = new Loader(this.classPool);Class annotationClass = null;CtClass clazz = null;

3 Object[] annotations = null;int countParameterValuePresence = 0; String entityType = null;DefaultIssueType defaultIssueType;

4 try {clazz = this.classPool.get(className);}

5 catch (NotFoundException e) {

6 Issue issue = prepareIssue("A Classe " + className + " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " + classPresentAnnotationName +

7 "presente", DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(clazz != null){

11 try {

12 annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);

13 final Object annotationObject = clazz.getAnnotation(annotationClass);

14 annotations = Arrays.stream(clazz.getAnnotations()).filter(a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())).toArray();

15 } catch (ClassNotFoundException e) {

16 Issue issue = prepareIssue("A anotação " + classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente

17 na classe " + className,DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

18 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

19 }

20 try {

21 for(Object a : annotations){

22 try {

23 Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

24 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

25 if(assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue))

26 {countParameterValuePresence ++;}

27 }

28 } catch (NoSuchMethodException e) {

29 if(clazz.isInterface()){

30 entityType= " na interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

31 }

32 else if(clazz.isEnum()){

33 entityType= " no enum ";defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

34 }

35 else{

36 entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

37 }

38 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

39 " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,defaultIssueType.name());

40 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

41 }

42 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

43 Issue issue = new Issue();

44 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " na classe " + className +

45 " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName + "causa: " + e.getMessage());

46 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

47 }

48 }

49 } catch (NullPointerException e) {

50 if(clazz.isInterface()){

51 entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

52 }

53 else if(clazz.isEnum()){

54 entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

55 }

56 else{

57 entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

58 }

59 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName, defaultIssueType.name());

60 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

61 }

62 }

63 if (annotations != null && countParameterValuePresence == 0) {

64 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType =DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

65 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

66 else{entityType= " A classe ";defaultIssueType =DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

67 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + " da classe " + className + " contém método "

68 +annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue ,defaultIssueType.name());

69 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

70 }

71 return issues;

72 }
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Código C.4 Checagem de anotações em métodos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String classMethodName, String signature, String annotationMethodName,

2 Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

4 CtClass clazz = null;Class<?> annotationClass = null;Object[] annotations = null;int countParameterValuePresence = 0;

5 String entityType = null;DefaultIssueType defaultIssueType;

6 try {clazz = this.classPool.get(className);

7 } catch (NotFoundException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("A classe " + className + " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " + classPresentAnnotationName +

9 "presente",DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

10 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

11 }

12 if(clazz != null){

13 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface ";defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

14 else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

15 else{entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

16 try {annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);

17 } catch (ClassNotFoundException e) {

18 Issue issue = prepareIssue("A anotação " + classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente " +

19 entityType + className, defaultIssueType.name());

20 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

21 }

22 if(annotationClass != null){

23 try {

24 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND;}

25 else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND;}

26 else{entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND;}

27 CtMethod ctMethod = clazz.getMethod(classMethodName, signature);

28 final Object annotationObject = clazz.getAnnotation(annotationClass);

29 annotations = Arrays.stream(ctMethod.getAnnotations()).filter(a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())).toArray();

30 for(Object a : Arrays.asList(annotations)){

31 try {

32 Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

33 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

34 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

35 if (assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue)) {

36 countParameterValuePresence ++;

37 }

38 }

39 }

40 } catch (NoSuchMethodException e) {

41 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

42 " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,defaultIssueType.name());

43 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

44 }

45 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

46 Issue issue = new Issue();

47 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

48 " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName + "causa: " + e.getMessage());

49 issues.add(issue);

50 this.issues.add(issue);

51 }

52 }

53 } catch (ClassNotFoundException e) {

54 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

55 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

56 else{entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

57 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName,defaultIssueType.name());

58 issues.add(issue);

59 this.issues.add(issue);

60 } catch (NotFoundException e1) {

61 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND;}

62 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND;}

63 else{entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND;}

64 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem método " + classMethodName, defaultIssueType.name());

65 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

66 } catch (SecurityException e1) {

67 entityType = clazz.isInterface()==true?entityType=" da interface ":clazz.isEnum()==true?

68 entityType=" do enum ":" da classe ";

69 Issue issue = prepareIssue("Houve um erro ao acessar o método " + classMethodName + entityType

70 +className,defaultIssueType.name());

71 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

72 }}

73 if (annotations != null && countParameterValuePresence == 0) {

74 if(clazz.isInterface()){entityType=" da interface "; defaultIssueType =DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

75 if(clazz.isEnum()){entityType=" do enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

76 else{entityType = " da classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

77 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + entityType + className + " contém método " +

78 annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue,entityType );

79 issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

80 }

81 return issues;

82 }
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Código C.5 Checagem de anotações
1 public List<Issue> validate(AnnotationConstraint annotationConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 if(!designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).isInterface()){

5 Issue issue = prepareIssue("A anotação " +

6 annotationConstraint.getName() + "foi declarada como uma classe",DefaultIssueType.ANNOTATION_AS_CLASS_DECLARATION.name());

7 issues.add(issue);

8 this.issues.add(issue);

9 }

10 try{

11 assertTrue(designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).getPackage().getName().equals(annotationConstraint.getPackageConstraint().getName()));

12 }

13 catch(AssertionFailedError e){

14 PackageConstraint pkg =annotationConstraint.getPackageConstraint();

15 String pkgName = "";

16 if(pkg != null){

17 pkgName = pkg.getName();

18 }

19 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para a anotação" +

20 annotationConstraint.getName() +" , " + "Associado: "+designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).getPackage().getName() +" , " + "Esperado: " + pkgName,DefaultIssueType.ANNOTATION_IN_WRONG_PACKAGE.name());

21 issues.add(issue);

22 this.issues.add(issue);

23 }

24 }

25 catch (InexistentEntityException e) {

26 Issue issue = prepareIssue("A anotação "+annotationConstraint.getName() + " não foi encontrada" ,DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

27 issues.add(issue);

28 this.issues.add(issue);

29 }

30 if(issues.isEmpty()){

31 return null;

32 }

33 else{

34 return issues;

35 }

36 }
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Código C.6 Checagem de atributos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, ClassAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 FieldNode fieldNode = designWizard.getField(className + "." + attributeConstraint.getName());

5 if(fieldNode != null){

6 Modifier modifier = fieldNode.getVisibility();

7 if(modifier.isVisibility()){

8 if(!modifier.toString().equalsIgnoreCase(attributeConstraint.getAccessModifier())){

9 Issue issue = prepareIssue("Modificador de acesso incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() +

10 " da classe " + className +" , "

11 + "Associado: " + modifier.toString().toLowerCase() + " , " +

12 "Esperado: " + (attributeConstraint.getAccessModifier().toLowerCase()==null?"public":

13 attributeConstraint.getAccessModifier().toLowerCase()),

14 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

15 issues.add(issue);

16 this.issues.add(issue);

17 }

18 }

19 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

20 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className +" , "

21 + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

22 "Esperado: " + attributeConstraint.getType()==null?"nenhum":attributeConstraint.getType(),

23 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

24 issues.add(issue);

25 this.issues.add(issue);

26 }

27 if(fieldNode.isStatic() != attributeConstraint.isStatic()){

28 String staticModifierAssociado = fieldNode.isStatic()?"static":"nenhum";

29 String staticModifierEsperado = attributeConstraint.isStatic()?"static":"nenhum";

30 Issue issue = prepareIssue("Modificador estatico incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className +" , "

31 + "Associado: " + staticModifierAssociado + " , " +

32 "Esperado: " +staticModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

33 issues.add(issue);

34 this.issues.add(issue);

35 }

36 if(attributeConstraint.isFinal() != fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

37 String finalModifierAssociado = fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"nenhum";

38 String finalModifierEsperado = attributeConstraint.isFinal()?"final":"";

39 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe "

40 + className +" , "

41 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " +

42 "Esperado: " +finalModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_FINAL_DECLARATION.name());

43 issues.add(issue);

44 this.issues.add(issue);

45 }

46 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

47 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

48 try {

49 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(className);

50 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass.

51 getField(attributeConstraint.getName()).get(interfaceClass));

52 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

53 .deserialize(attributeValue))){

54 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className + " possui

55 valor diferente da especificação" +

56 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ". Encontrado:

57 " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

58 issues.add(issue);

59 this.issues.add(issue);

60 }

61 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

62 |IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

63 e.printStackTrace();

64 }

65 }

66 }

67 }

68 catch(InexistentEntityException e){

69 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do tipo " + attributeConstraint.getType() +

70 " na classe " + className, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

71 issues.add(issue);

72 this.issues.add(issue);

73 }

74 if(issues.isEmpty()){

75 return null;

76 }

77 else{

78 return issues;

79 }

80 }
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Código C.7 Checagem de atributos de interface
1 public List<Issue> validate(String interfaceName, InterfaceAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 FieldNode fieldNode = null;

4 try{

5 fieldNode = designWizard.getField(interfaceName + "." + attributeConstraint.getName());

6 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

7 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da interface " +

8 interfaceName +" , "

9 + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

10 "Esperado: " + attributeConstraint.getType(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

11 issues.add(issue);

12 this.issues.add(issue);

13 }

14 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

15 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

16 try {

17 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(interfaceName);

18 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass.getField(attributeConstraint.

19 getName()).get(interfaceClass));

20 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

21 .deserialize(attributeValue))){

22 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName + " possui valor diferente da especificação." +

23 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ". Encontrado: "

24 + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

25 issues.add(issue);

26 this.issues.add(issue);

27 }

28 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

29 | IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

30 e.printStackTrace();

31 }

32 }

33 catch(InexistentEntityException e){

34 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint

35 .getName() + " do tipo " + attributeConstraint.getType() + " na interface " + interfaceName,

36 DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

37 issues.add(issue);

38 this.issues.add(issue);

39 }

40 if(issues.isEmpty()){

41 return null;

42 }

43 else{

44 return issues;

45 }

46 }

Código C.8 Checagem de pacotes
1 public Issue validate(PackageConstraint packageConstraint){

2 try{

3 designWizard.getPackage(packageConstraint.getName());

4 }

5 catch(InexistentEntityException e){

6 Issue issue = prepareIssue("Pacote não encontrado: " + packageConstraint.getName(),DefaultIssueType.PACKAGE_NOT_FOUND.name());

7 this.issues.add(issue);

8 return issue;

9 }

10 return null;

11 }
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Código C.9 Checagem de classes
1 public List<Issue> validate(ClassConstraint classConstraint){

2 ClassNode classNode = null; List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

3 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null; Set<String> foundInnerInterfaces = null;

4 Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{classNode = designWizard.getClass(classConstraint.getName());}

6 catch(InexistentEntityException e){

7 Issue issue = prepareIssue("Classe anônimas encontrada: " + classConstraint.getName(), DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(classNode != null){

11 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

12 catch(AssertionFailedError e){

13 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() + " foi declarada como uma interface",

14 DefaultIssueType.CLASS_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

15 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

16 }

17 PackageConstraint pkg = classConstraint.getPackageConstraint();

18 String pkgCtName = "";

19 if(pkg != null){pkgCtName = pkg.getName();}

20 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgCtName));}

21 catch(AssertionFailedError e){

22 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

23 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

24 "Esperado: " + pkgCtName,DefaultIssueType.CLASS_IN_WRONG_PACKAGE.name());

25 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

26 }

27 String extension = "java.lang.Object";

28 if(classConstraint.getExtension() != null){

29 try{extension = classConstraint.getExtension().getName(); assertTrue(classNode.extendsClass(new ClassNode(extension)));}

30 catch(AssertionFailedError e){

31 Issue issue = prepareIssue("Herança incorreta para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

32 + "Associado: " + classNode.getSuperClass().getName() +" , " +

33 "Esperado: " + extension, DefaultIssueType.CLASS_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

34 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

35 }

36 }

37 if(classConstraint.getInnerClasses() != null){

38 desiredInnerClasses = classConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

39 if(classNode.getInnerClasses() != null){

40 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isClass() &&

41 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

42 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

43 }

44 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

45 catch(AssertionFailedError e){

46 Issue issue = prepareIssue(("A classe " + classConstraint.getName() +

47 " contem classes anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

48 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

49 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(","))),

50 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

51 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

52 }

53 }

54 if(classConstraint.getEnumClasses() != null){

55 desiredInnerEnums = classConstraint.getEnumClasses().stream().map(EnumConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

56 if(classNode.getInnerClasses() != null){

57 foundInnerEnums = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

58 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

59 }

60 try{assertTrue(foundInnerEnums.equals(desiredInnerEnums));}

61 catch(AssertionFailedError e){

62 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() +

63 " contem enums anônimos diferentes da especificação. Esperado: "

64 + desiredInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

65 + foundInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")),

66 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_ENUMS.name());

67 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

68 }

69 }

70



Apêndice C 106

Código C.10 Checagem de classes (cont.)
71 if(classConstraint.getInnerInterfaces() != null){

72 desiredInnerInterfaces = classConstraint.getInnerInterfaces().stream().map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

73 if(classNode.getInnerClasses() != null){

74 foundInnerInterfaces = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isInterface()).map(ClassNode::getName)

75 .collect(Collectors.toSet());

76 }

77 try{assertTrue(foundInnerInterfaces.equals(desiredInnerInterfaces));}

78 catch(AssertionFailedError e){

79 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() +

80 " contem interfaces anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

81 + desiredInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

82 + foundInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")),

83 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_INTERFACES.name());

84 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

85 }

86 }

87 try{assertTrue(classNode.isAbstract() == classConstraint.isAbstract());}

88 catch(AssertionFailedError e){

89 String modifierEsperado = classConstraint.isAbstract() == true?"abstract":"public";

90 String modifierAssociado = classNode.isAbstract() == true?"abstract":"public";

91 Issue issue = prepareIssue("Modificador incorreto para Classe: " + classConstraint.getName() +" , "

92 + "Associado: " + modifierAssociado + " , " +

93 "Esperado: " + modifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

94 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

95 }

96 if(classConstraint.isFinal() != classNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

97 String finalModifierAssociado = classNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"";

98 String finalModifierEsperado = classConstraint.isFinal()?"final":"";

99 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para a classe: " + classConstraint.getName() +" , "

100 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " +

101 "Esperado: " +finalModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

102 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

103 }

104 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();

105 String impInterfacesNames = "";

106 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();

107 String constInterfacesNames ="";

108 if(classConstraint.getImplementation() != null){

109 try{

110 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

111 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream().map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

112 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream().map(ClassNode::getName)

113 .collect(Collectors.joining(","));

114 }

115 listConstInterfaces = classConstraint.getImplementation().stream().map(ClassPresentInterface::getInterfaceConstraint)

116 .map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

117 constInterfacesNames =classConstraint.getImplementation().stream().map(ClassPresentInterface::getInterfaceConstraint)

118 .map(InterfaceConstraint::getName)

119 .collect(Collectors.joining(","));

120 assertTrue(listImpInterfaces.equals(listConstInterfaces));

121 }catch(AssertionFailedError e){

122 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

123 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

124 DefaultIssueType.CLASS_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

125 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

126 }

127 }

128 }

129 if(issues.isEmpty()){return null;}else{return issues;}

130 }
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Código C.11 Checagem de atributos de Enum
1 public List<Issue> validate(String enumConstantName, EnumAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 FieldNode fieldNode = designWizard.getField(enumConstantName + "." + attributeConstraint.getName());

5 = if(fieldNode != null){

6 Modifier modifier = fieldNode.getVisibility();

7 if(modifier.isVisibility()){

8 if(!modifier.toString().equalsIgnoreCase(attributeConstraint.getAccessModifier())){

9 Issue issue = prepareIssue("Modificador de acesso incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

10 +"do enum " + enumConstantName +" , " + "Associado: " + attributeConstraint.getAccessModifier() + " , " + "Esperado: " + modifier.toString(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

11 issues.add(issue);

12 this.issues.add(issue);

13 }

14 }

15 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

16 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do enum " +

17 enumConstantName +" , " + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

18 "Esperado: " + attributeConstraint.getType(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

19 issues.add(issue);

20 this.issues.add(issue);

21 }

22 if(fieldNode.isStatic() != attributeConstraint.isStatic()){

23 String staticModifierAssociado = fieldNode.isStatic()?"static":"nenhum";

24 String staticModifierEsperado = attributeConstraint.isStatic()?"static":"nenhum";

25 Issue issue = prepareIssue("Modificador estatico incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

26 + " da classe " + enumConstantName +" , " + "Associado: " + staticModifierAssociado + " , " +

27 "Esperado: " +staticModifierEsperado, DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

28 issues.add(issue);

29 this.issues.add(issue);

30 }

31 if(attributeConstraint.isFinal() != fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

32 String finalModifierAssociado = fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"nenhum";

33 String finalModifierEsperado = attributeConstraint.isFinal()?"final":"";

34 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() +

35 " da classe " + enumConstantName +" , "

36 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " + "Esperado: " +finalModifierEsperado,

37 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_FINAL_DECLARATION.name());

38 issues.add(issue);

39 this.issues.add(issue);

40 }

41 }

42 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

43 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

44 try {

45 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(enumConstantName);

46 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass

47 .getField(attributeConstraint.getName()).get(interfaceClass));

48 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

49 .deserialize(attributeValue))){

50 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " do enum " + enumConstantName

51 + " possui valor diferente da especificação." +

52 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ".

53 Encontrado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),

54 DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

55 issues.add(issue);

56 this.issues.add(issue);

57 }

58 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

59 IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

60 e.printStackTrace();

61 }

62 }

63 }

64 catch(InexistentEntityException e){

65 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do tipo " +

66 attributeConstraint.getType() + " na classe " + enumConstantName,DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

67 issues.add(issue);

68 this.issues.add(issue);

69 }

70 if(issues.isEmpty()){return null;}

71 else{return issues;}

72 }
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Código C.12 Checagem de Métodos de Enum
1 public List<Issue> validate(String className, EnumMethodConstraint methodConstraint) {

2 String signature = "";

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

4 try{

5 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(EnumMethodParameterConstraint::getType).collect(Collectors.joining(","));

6 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(className + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

7 if(methodNode.isStatic() != methodConstraint.isStatic() ){

8 String isStatic = "";

9 if(methodConstraint.isStatic() != true){

10 isStatic = "não";

11 Issue issue = prepareIssue("Método " + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isStatic + " deve ser

12 static",DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

13 issues.add(issue);

14 this.issues.add(issue);

15 }

16 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

17 String isAbstract = "";

18 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

19 isAbstract = "não";

20 }

21 Issue issue = prepareIssue("Método " + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isAbstract + " deve ser

22 abstract",DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

23 issues.add(issue);

24 this.issues.add(issue);

25 }

26 }

27 if(methodConstraint.getAccessModifier()!= null){

28 if(!methodNode.getVisibility().toString().equals(methodConstraint.getAccessModifier())){

29 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstrraint.getName() + " do enum " + className + " deve ser " +

30 (methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier()) + " e não "

31 + methodNode.getVisibility().toString().toLowerCase(), DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

32 issues.add(issue);

33 this.issues.add(issue);

34 }

35 }

36 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

37 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

38 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + " deve ter retorno "

39 + methodConstraint.getReturnType(),DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

40 issues.add(issue);

41 this.issues.add(issue);

42 }

43 }

44 if(methodNode.containsModifiers(Modifier.FINAL) != methodConstraint.isFinal()){

45 String isFinal = "";

46 if(!methodConstraint.isFinal()){

47 isFinal = "não";

48 }

49 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isFinal + " deve ser final",

50 DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

51 issues.add(issue);

52 this.issues.add(issue);

53 }

54 //Verificação de parâmetros (Java 8)

55 //methodNode.getParameters().forEach(p->{

56 //EnumMethodParameterConstraint parameterConstraint = new EnumMethodParameterConstraint();

57 //parameterConstraint.setName(p.getName());

58 //parameterConstraint.setType(p.getClassName());

59 //if(methodConstraint.getParameterConstraints().stream()

60 //.filter(

61 //p1->getName().equals(parameterConstraint.getName()) &&

62 //p1.getType().equals(parameterConstraint.getType())

63 //) == null){

64 //Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " + p.getClassName() + " inexistente no método: " +

65 //methodConstraint.getName() + " do enum " + className,DefaultIssueType.ENUM_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name() );

66 //issues.add(issue);

67 //this.issues.add(issue);

68 //}

69 //});

70 }

71 catch(InexistentEntityException e){

72 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado no enum " + className,

73 DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND.name());

74 issues.add(issue);

75 this.issues.add(issue);

76 }

77 if(issues.isEmpty()){return null;}

78 else{return issues;}

79 }



Apêndice C 109

Código C.13 Checagem de enums
1 public List<Issue> validate(EnumConstraint enumConstraint){

2 ClassNode classNode = null;List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

3 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null;

4 Set<String> foundInnerInterfaces = null;Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{classNode = designWizard.getClass(enumConstraint.getName());}catch(InexistentEntityException e){

6 Issue issue = prepareIssue("Enum não encontrado: " + enumConstraint.getName(), DefaultIssueType.ENUM_NOT_FOUND.name());

7 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

8 }

9 if(classNode != null){

10 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

11 catch(AssertionFailedError e){

12 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma interface",

13
14 DefaultIssueType.ENUM_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

15 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

16 }

17 try{assertFalse(classNode.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Object")));}

18 catch(AssertionFailedError e){

19 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma classe",

20
21 DefaultIssueType.ENUM_AS_CLASS_DECLARATION.name());

22 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

23 }

24 PackageConstraint pkg = enumConstraint.getPackageConstraint();

25 String pkgName = "";

26 if(pkg != null){pkgName = pkg.getName();}

27 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgName));}

28 catch(AssertionFailedError e){

29 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

30 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

31 "Esperado: " + pkgName,

32 DefaultIssueType.ENUM_IN_WRONG_PACKAGE.name());

33 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

34 }

35 if(enumConstraint.getInnerClasses() != null){

36 desiredInnerClasses = enumConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

37 if(classNode.getInnerClasses() != null){

38 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isClass() &&

39 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

40 }

41 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

42 catch(AssertionFailedError e){

43 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +

44 " contem classes anonimas diferentes da especificação. Esperado: "

45 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

46 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")),

47 DefaultIssueType.ENUM_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

48 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

49 }

50 }

51 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();String impInterfacesNames = "";

52 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();String constInterfacesNames ="";

53 if(enumConstraint.getImplementation() != null){

54 try{

55 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

56 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

57 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

58 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

59 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.joining(","));

60 }

61 listConstInterfaces = enumConstraint.getImplementation().stream()

62 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

63 constInterfacesNames =enumConstraint.getImplementation().stream()

64 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName) .collect(Collectors.joining(","));

65 assertTrue(listImpInterfaces.containsAll(listConstInterfaces));

66 }catch(AssertionFailedError e){

67 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para o Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

68 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

69 DefaultIssueType.ENUM_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

70 issues.add(issue);

71 this.issues.add(issue);

72 }

73 }

74 }
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Código C.14 Checagem de enums (cont.)
75 public List<Issue> validate(EnumConstraint enumConstraint){

76 ClassNode classNode = null;List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

77 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null;

78 Set<String> foundInnerInterfaces = null;Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

79 try{classNode = designWizard.getClass(enumConstraint.getName());}catch(InexistentEntityException e){

80 Issue issue = prepareIssue("Enum não encontrado: " + enumConstraint.getName(), DefaultIssueType.ENUM_NOT_FOUND.name());

81 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

82 }

83 if(classNode != null){

84 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

85 catch(AssertionFailedError e){

86 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma interface",

87
88 DefaultIssueType.ENUM_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

89 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

90 }

91 try{assertFalse(classNode.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Object")));}

92 catch(AssertionFailedError e){

93 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma classe",

94
95 DefaultIssueType.ENUM_AS_CLASS_DECLARATION.name());

96 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

97 }

98 PackageConstraint pkg = enumConstraint.getPackageConstraint();

99 String pkgName = "";

100 if(pkg != null){pkgName = pkg.getName();}

101 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgName));}

102 catch(AssertionFailedError e){

103 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

104 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

105 "Esperado: " + pkgName,

106 DefaultIssueType.ENUM_IN_WRONG_PACKAGE.name());

107 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

108 }

109 if(enumConstraint.getInnerClasses() != null){

110 desiredInnerClasses = enumConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

111 if(classNode.getInnerClasses() != null){

112 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isClass() &&

113 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

114 }

115 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

116 catch(AssertionFailedError e){

117 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +

118 " contem classes anonimas diferentes da especificação. Esperado: "

119 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

120 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")),

121 DefaultIssueType.ENUM_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

122 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

123 }

124 }

125 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();String impInterfacesNames = "";

126 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();String constInterfacesNames ="";

127 if(enumConstraint.getImplementation() != null){

128 try{

129 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

130 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

131 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

132 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

133 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.joining(","));

134 }

135 listConstInterfaces = enumConstraint.getImplementation().stream()

136 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

137 constInterfacesNames =enumConstraint.getImplementation().stream()

138 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName) .collect(Collectors.joining(","));

139 assertTrue(listImpInterfaces.containsAll(listConstInterfaces));

140 }catch(AssertionFailedError e){

141 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para o Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

142 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

143 DefaultIssueType.ENUM_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

144 issues.add(issue);

145 this.issues.add(issue);

146 }

147 }

148 }
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Código C.15 Checagem de interfaces
1 public List<Issue> validate(InterfaceConstraint interfaceConstraint) {

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();ClassNode classNode = null; Set<String> foundInnerClasses = null;Set<String> desiredInnerClasses = null;

3 Set<String> foundInnerEnums = null;Set<String> foundInnerInterfaces = null;

4 Set<String> desiredInnerEnums = null; Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{ classNode = designWizard.getClass(interfaceConstraint.getName());}

6 catch(InexistentEntityException e){

7 Issue issue = prepareIssue("Interface Inexistente: " + interfaceConstraint.getName(),DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(classNode != null){

11 if(!classNode.isInterface()){

12 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() + " foi declarada como uma classe",

13 DefaultIssueType.INTERFACE_AS_CLASS_DECLARATION.name());

14 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

15 }

16 PackageConstraint pkg = interfaceConstraint.getPackageConstraint();

17 String pkgCtName = "";

18 if(pkg != null){pkgCtName = pkg.getName();}

19 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgCtName)); }

20 catch(AssertionFailedError e){

21 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Interface " + interfaceConstraint.getName() +" , "

22 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

23 "Esperado: " + pkgCtName,DefaultIssueType.INTERFACE_IN_WRONG_PACKAGE.name());

24 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

25 }

26 String extension = "java.lang.Object";

27 if(interfaceConstraint.getExtension() != null){

28 try{

29 extension = interfaceConstraint.getExtension().getName();

30 assertTrue(classNode.extendsClass(new ClassNode(extension)));

31 }

32 catch(AssertionFailedError e){

33 Issue issue = prepareIssue("Herança incorreta para Interface " + interfaceConstraint.getName() +" , "

34 + "Associada: " + classNode.getSuperClass().getName() +" , " +

35 "Esperado: " + extension,DefaultIssueType.INTERFACE_WRONG_EXTENSION.name());

36 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

37 }

38 }

39 }

40 if(interfaceConstraint.getInnerClasses() != null){

41 desiredInnerClasses = interfaceConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

42 if(classNode.getInnerClasses() != null){

43 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isClass() &&

44 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

45 }

46 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

47 catch(AssertionFailedError e){

48 Issue issue = prepareIssue(("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

49 " contem classes anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

50 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

51 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(","))),

52 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

53 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

54 }

55 }

56 if(interfaceConstraint.getEnumClasses() != null){

57 try{

58 if(classNode.getInnerClasses() != null){

59 foundInnerEnums = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

60 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

61 }

62 desiredInnerEnums = interfaceConstraint.getEnumClasses().stream().map(EnumConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

63 assertTrue(foundInnerEnums.equals(desiredInnerEnums));

64 }

65 catch(AssertionFailedError e){

66 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

67 " contem enums anônimos diferentes da especificação. Esperado: "

68 + desiredInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

69 + foundInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")),

70 DefaultIssueType.INTERFACE_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_ENUMS.name());

71 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

72 }

73 }
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Código C.16 Checagem de interfaces (cont.)
1 if(interfaceConstraint.getInnerInterfaces() != null){

2 try{

3 if(classNode.getInnerClasses() != null){

4 foundInnerInterfaces = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isInterface()).map(ClassNode::getName)

5 .collect(Collectors.toSet());

6 }

7 desiredInnerInterfaces = interfaceConstraint.getInnerInterfaces().stream().map(InterfaceConstraint::getName)

8 .collect(Collectors.toSet());

9 assertTrue(foundInnerInterfaces.equals(desiredInnerInterfaces));

10 }

11 catch(AssertionFailedError e){

12 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

13 " contem interfaces anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

14 + desiredInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

15 + foundInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")),

16 DefaultIssueType.INTERFACE_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_INTERFACES.name());

17 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

18 }

19 }

20 if(issues.isEmpty()){return null;}else{return issues;}

21 }

Código C.17 Checagem de métodos de anotação
1 public List<Issue> validate(String annotationName, AnnotationMethodConstraint methodConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 MethodNode methodNode = null;

4 try {

5 methodNode = designWizard.getMethod(annotationName + "." + methodConstraint.getName());

6 }

7 catch (InexistentEntityException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("Metodo inexistente: " + annotationName + "." + methodConstraint.getName(),

9 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_NOT_FOUND.name());

10 issues.add(issue);

11 this.issues.add(issue);

12 }

13 try{

14 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

15 assertEquals(methodConstraint.getReturnType(),methodNode.getReturnType().getName());

16 }

17 }

18 catch(AssertionFailedError e){

19 Issue issue = prepareIssue("Metodo " + methodConstraint.getName() +" deve ter retorno " + methodConstraint.getReturnType(),

20 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

21 issues.add(issue);

22 this.issues.add(issue);

23 }

24 if(issues.isEmpty()){

25 return null;

26 }

27 else{

28 return issues;

29 }

30 }
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Código C.18 Checagem de métodos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, ClassMethodConstraint methodConstraint) {

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();String signature = "";

3 try{

4 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(ClassMethodParameterConstraint::getType).collect(Collectors.joining(","));

5 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(className + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

6 if(methodNode.isStatic() != methodConstraint.isStatic() ){

7 String isStatic = "";

8 if(methodConstraint.isStatic() != true){

9 isStatic = "não";

10 }

11 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isStatic + " deve ser static",

12 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_STATIC_MODIFIER.name());

13 issues.add(issue);

14 this.issues.add(issue);

15 }

16 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

17 String isAbstract = "";

18 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

19 isAbstract = "não";

20 }

21 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isAbstract + " deve ser abstract",

22 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

23 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

24 }

25 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

26 String isAbstract = "";

27 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

28 isAbstract = "não";

29 }

30 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isAbstract + " deve ser abstract",

31 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

32 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

33 }

34 if(methodConstraint.getAccessModifier()!= null){

35 if(!methodNode.getVisibility().toString().equals(methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier())){

36 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " deve ser " +

37 (methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier()) + " e não " + methodNode.getVisibility().toString().toLowerCase(), DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

38 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

39 }

40 }

41 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

42 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

43 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + " não encontrado com retorno " +

44 methodConstraint.getReturnType(), DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

45 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

46 }

47 }

48 if(methodNode.containsModifiers(Modifier.FINAL) != methodConstraint.isFinal()){

49 String isFinal = "";

50 if(!methodConstraint.isFinal()){isFinal = "não";}

51 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isFinal + " deve ser final",

52 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

53 issues.add(issue);

54 this.issues.add(issue);

55 }

56
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Código C.19 Checagem de métodos de classe (cont.)
57 /** FIXME Por enquanto, analisar o nome do parametro para outras JDK abaixo da 8 nao sera possivel **/

58 //Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

59 //try {

60 //Class<?> clazz = loader.loadClass(className);

61 //ArrayList<Class<?>> classList = new ArrayList<Class<?>>();

62 //for(String c: signature.split(",")){

63 //classList.add(ClassUtils.getClass(loader, c));

64 //}

65 //Method m = clazz.getMethod(methodConstraint.getName(), classList.toArray(new Class[]{}));

66 //Arrays.asList(m.getParameters()).forEach(p->{

67 //ClassMethodParameterConstraint parameterConstraint = new ClassMethodParameterConstraint();

68 //parameterConstraint.setName(p.getName());

69 //parameterConstraint.setType(p.getType().getName());

70
71 //if(methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(ClassMethodParameterConstraint::getName) != null){

72 //Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " +p.getType().getName() + " não encontrado no método: " +

73 methodConstraint.getName()

74 + " da classe " + className,DefaultIssueType.CLASS_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name());

75 //issues.add(issue);

76 //this.issues.add(issue);

77 //}

78 //});

79 //} catch (ClassNotFoundException e) {

80 //e.printStackTrace();

81 //} catch (NoSuchMethodException e) {

82 //e.printStackTrace();

83 //} catch (SecurityException e) {

84 //e.printStackTrace();

85 //}

86 }

87 catch(InexistentEntityException e){

88 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado na classe " + className,

89 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND.name());

90 issues.add(issue);

91 this.issues.add(issue);

92 }

93 if(issues.isEmpty()){

94 return null;

95 }

96 else{

97 return issues;

98 }

99 }
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Código C.20 Checagem de métodos de interface
1 public List<Issue> validate(String interfaceName, InterfaceMethodConstraint methodConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 String signature = "";

4 try{

5 if(methodConstraint.getParameterConstraints()!=null){

6 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(InterfaceMethodParameterConstraint::getType)

7 .collect(Collectors.joining(","));

8 }

9 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(interfaceName + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

10 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

11 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

12 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName + " " + " não

13 encontrado com retorno " + methodConstraint.getReturnType(),

14 DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

15 issues.add(issue);

16 this.issues.add(issue);

17 }

18 }

19 methodNode.getParameters().forEach(p->{

20 InterfaceMethodParameterConstraint parameterConstraint = new InterfaceMethodParameterConstraint();

21 parameterConstraint.setName(p.getName());

22 parameterConstraint.setType(p.getClassName());

23 if(!methodConstraint.getParameterConstraints().contains(parameterConstraint)){

24 Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " + p.getClassName() + " inexistente no método: "

25 + methodConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName,

26 DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name());

27 issues.add(issue);

28 this.issues.add(issue);

29 }

30 });

31 }

32 catch (InexistentEntityException e) {

33 Issue issue = prepareIssue("Método"+ methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado na interface "

34 +interfaceName, DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND.name());

35 issues.add(issue);

36 this.issues.add(issue);

37 }

38 if(issues.isEmpty()){

39 return null;

40 }

41 else{

42 return issues;

43 }

44 }



APÊNDICE D
Casos de teste do Módulo de Detecção Básico

Nas páginas subsequentes deste apêndice, serão mostrados alguns casos de teste
realizados com a abordagem proposta neste documento, especificamente no capítulo 4.



Caso de Teste Validar Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seus atributos, nome, 
pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra classe com o nome informado 
5. Verificar a herança informada 
6. Verificar classes anônimas informadas. 
7. Verificar interfaces anônimas informadas. 
8. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2014 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade e o tipo dos atributos; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o atributo informado 
5. Verificar se o tipo informado do atributo confere 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 

Resultado Esperado 3. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
4. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



Caso de Teste Validar Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e 
pacote  

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes 
da invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe infomada pelo seu nome 

Resultado 
Esperado 

1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados 

são apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e pacote  
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se existe o atributo informado, passando-se o nome da anotação e o nome do 

atributo 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

  



Caso de Teste Validar Pacotes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seus pacotes. 
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se o pacote informado é encontratado. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Interfaces  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 17/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma interface qualquer preenchendo seus atributos, 
nome, pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra classe com o nome informado 
5. Verificar a herança informada 
6. Verificar classes anônimas informadas. 
7. Verificar interfaces anônimas informadas. 
8. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



 

Caso de Teste Validar Atributos de Interfaces 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma interface qualquer preenchendo seu nome e pacote  
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se existe o atributo informado, passando-se o nome da interface e o nome do 

atributo 
4. Verificar se o tipo informado do atributo confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

 

Caso de Teste Validar Métodos de Interfaces  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 

 

  



 

Caso de Teste Validar Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo um enum qualquer preenchendo seus atributos, nome, 
pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra enum com o nome informado 
5. Verificar classes anônimas informadas. 
6. Verificar interfaces anônimas informadas. 
7. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 23/04/2014 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade e o tipo dos atributos; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o enum informada 
4. Verificar se existe o atributo informado 
5. Verificar se o tipo informado do atributo confere 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



 

Caso de Teste Validar Métodos de Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 19/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo um enum qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o enum informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 
8. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 

 



ANDREY ESTEVÃO DA SILVA

Avaliação de Projeto de Software em
Relação à Dívida Técnica

Dissertação apresentada ao Programa de Pós–Graduação do
Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás,
como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Ciência da Computação.

Área de concentração: Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Cássio Leonardo Rodrigues
Co-Orientador: Prof. Hugo Alexandre Dantas do Nasci-
mento

Goiânia
2015



Ficha catalográfica elaborada automaticamente
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

Estevão da Silva, Andrey
   Avaliação de Projeto de Software em relação à Dívida Técnica
[manuscrito]  / Andrey Estevão da Silva. - 2015.
   CXXVII, 127 f.: il.

   Orientador: Prof. Dr. Cássio Leonardo Rodrigues; co-orientador
Hugo Alexandre Dantas do Nascimento.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto de
Informática (INF) , Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação, Goiânia, 2015.
  Bibliografia. Apêndice.
  Inclui gráfico, tabelas, algoritmos, lista de figuras, lista de tabelas.

   1. Dívida técnica . 2. Checagem de conformidade arquitetural. I.
Leonardo Rodrigues, Cássio, orient. II. Alexandre Dantas do
Nascimento, Hugo, co-orient. III. Título.



Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do
trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador(a).

Andrey Estevão da Silva

Possui formação técnica em Programação para Internet pelo Centro de Edu-
cação Profissional de Anápolis, bacharelado em Sistemas de Informação pela
Universidade Estadual de Goiás e, atualmente, é técnico em Tecnologia da
Informação no Centro de Recursos Computacionais da Universidade Federal
de Goiás – CERCOMP/UFG.



Dedico este trabalho a Deus e a minha família, sem os quais não teria ganhado

todo impulso necessário para ultrapassar a reta final.



Agradecimentos

Agradeço a Deus, primeiramente, por abrir as portas para que eu pudesse me
especializar e todo seu zelo para comigo. Deus não está morto, a Ele, toda honra e toda
glória sejam dadas.

Agradeço também aos meus pais, Adalgiza e Raul, que sempre me incentivaram
ao estudo e durante muito tempo me deram condições de dedicar a isso. Muito do que
tenho hoje na vida eu agradeço a vocês, que sempre se sacrificaram para dar o melhor
a mim e aos meus irmãos Erick e Stephanie (que também agradeço por providenciarem
toda futilidade e peraltices necessárias em meus raros momentos de descontração).

A minha esposa Sara, que me incentivou a enfrentar um mestrado (fez uma
“lavagem cerebral”, diga-se de passagem), suportou meus momentos de mau humor
predominantes e teve de conviver com minha falta de atenção. Sobretudo, agradeço por
ainda, dedicar seu tempo para me dizer que aposto deve vir entre vírgulas, ressaltar meu
gosto desnecessário pela partícula apassivadora “se” e fazer tantas outras considerações
em meu texto. O que você fez por mim nesses dias só tem um nome: amar. Obrigado por
todo o seu carinho.

Agradeço ao meu orientador, professor Cássio, ao qual dei muito trabalho na
organização de ideias e teve de conviver com meus extensos e-mails, sobre dúvidas e
relatos de resultados, se privando muitas vezes de seu descanso para me atender. Agradeço
pelos conselhos, motivação nos momentos difíceis e pelas cobranças, que me ajudaram a
crescer como profissional e apresentar um trabalho melhor. Obrigado, acima de tudo, por
sua amizade.

Agradeço também ao meu co-orientador, Professor Hugo Alexandre Dantas do
Nascimento, que enquanto diretor do CERCOMP confiou em meu trabalho oferecendo
a oportunidade de atuar em projetos desafiadores e também por incentivar a minha
especialização como profissional.

Meus agradecimentos pela consultoria prestada pelo Professor Luís Rodrigo
Baumann, do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, que nos possibilitou inter-
pretar resultados e com certeza nos livrou de deslizes decorrentes da inexperiência com a
estatística.

Destaco também minhas considerações à atual direção do geral do CERCOMP



e da equipe de sistemas, que me permitiram organizar meu cronograma para esta capa-
citação e também aos colegas de trabalho, em especial da equipe de Arquitetura, pelo
incentivo, companheirismo e disposição de seu tempo em meio a tantas solicitações para
participar dos experimentos relatados neste documento.

Obrigado ao Instituto de Informática e aos seus profissionais, pela sua compe-
tência e por serem formadores do conteúdo de outros profissionais (e por que não dizer
do seu caráter). Por fim, agradeço à Universidade Federal de Goiás, instituição que me
acolheu como um de seus servidores e também como seu aluno.



"Tudo o que vale a pena ser feito merece e exige ser bem feito."

Philip Chesterfield,
The Life of Philip Dormer Stanhope Chesterfield: His Poems and the

Substance of the System of Education Delivered in a Series of Letters to His
Son.



Resumo

da Silva, Andrey Estevão. Avaliação de Projeto de Software em Relação à
Dívida Técnica. Goiânia, 2015. 123p. Dissertação de Mestrado. Instituto de
Informática, Universidade Federal de Goiás.

A estimativa de Dívida Técnica de Software tem como objetivo calcular os custos do não-
cumprimento de padrões de qualidade no processo de desenvolvimento, tais como falta de
documentação, más práticas de desenvolvimento e desobediência às regras de codificação
específicas de um projeto. Uma das preocupações de organizações e engenheiros de
software é garantir tais padrões de qualidade, no entanto, a forma humana de fazer este
controle permite erros que, consequentemente, ocasionam Dívida Técnica, que em curto
prazo não são um problema, mas em longo prazo pode destruir estruturas de software
inteiras. Com base neste problema, será proposta uma abordagem para o cálculo da Dívida
Técnica de Design de aplicações desenvolvidas em Java. Os métodos utilizados para este
fim envolvem a mineração de dados de repositórios de código aberto, bancos de dados
de software de rastreamento de defeitos, estimativa do tempo de correção de violação de
regras de design e verificação de conformidade arquitetural.

Palavras–chave

Dívida técnica, checagem de conformidade arquitetural



Abstract

da Silva, Andrey Estevão. Avaliação de Projeto de Software em Relação à Dí-
vida Técnica. Goiânia, 2015. 123p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática,
Universidade Federal de Goiás.

The Software Technical Debt aims to calculate costs from the failure to comply with qua-
lity standards in the development process, such as lack of documentation, bad develop-
ment practices and disobedience to specific coding rules of a project. One of the concerns
of organizations and software engineers is to ensure such quality standards, however, the
humane way of doing this control allows mistakes which consequently causes Technical
Debt, which in the short term are not a problem, but in the long run can destroy entire
software structures. Based on this problem, it will be proposed an approach for calcu-
lating the Design Technical Debt of applications developed in Java. The methods used
for this purpose involve data mining of open source code repositories, defect tracking
software databases, time correction estimative of design rules violation and architectural
compliance check.
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Technical Debt, architectural compliance checking
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CAPÍTULO 1
Introdução

O termo “Dívida” foi introduzido nas pesquisas sobre qualidade de software
pela primeira vez em 1992, no relato de experiência The WyCash Portfolio Management
System, de Ward Cunningham (CUNNINGHAM, 1992). Esta metáfora foi utilizada ao
retratar situações em que, para acelerar o desenvolvimento de software, seria necessário
usar código a ser reescrito futuramente, atendendo-se todas as suas especificações. No
conteúdo apresentado, fundamenta-se que o uso deste tipo de código sem que o mesmo
tenha sido readequado irá contar como juros sobre a dívida, tornando-a cada vez mais
difícil de ser paga.

Não é possível eliminar definitivamente a Dívida Técnica de um software, visto
a constante evolução do mesmo tende a deteriorar sua estrutura, a menos que seja feito
trabalho para mantê-la (LEHMAN, 1996). Há apenas como monitorá-la e quantificá-
la. Desde então, os estudos subsequentes nesta área têm procurado identificar quais os
agentes associados ao problema, suas consequências e como geri-lo de maneira correta. A
compreensão do problema existente permite atribuí-lo não somente a artefatos de código,
mas também à documentação e fatores humanos, como compreensão de requisitos e
comunicação entre equipes.(ZAZWORKA et al., 2011).

Há uma linha de pensamento em que a Dívida Técnica estimada em um software
é contraída por ações intencionais ou não intencionais (CODABUX; WILLIAMS, 2013).
Ela pode ser contraída intencionalmente quando há descaso quanto às práticas envolvidas
no processo de desenvolvimento ou também de forma planejada, quando se atende às
metas propostas naquele momento com artefatos inadequados, mas para os quais se tem
previsões de correção em longo ou curto prazo. A dívida pode ainda ser adquirida de
forma não intencional, seja por inexperiência ou falta de observação quanto às boas
práticas durante o processo de desenvolvimento.

Intencional ou não, a dívida é um problema que, sob a perspectiva do software,
não é visível externamente, principalmente se enxergada do ponto de vista pragmático de
consumidores (TOM; AURUM; VIDGEN, 2013), que veem apenas o produto final e não
seus aspectos estruturais. Os esforços realizados nesta área, então, são voltados para que
este aspecto invisível e de valor negativo para as organizações (NUGROHO; VISSER;
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KUIPERS, 2011) possa ser quantificado e monitorado, tornando o problema gerenciável.
Controlar os efeitos da Dívida Técnica é algo complexo; seu impacto no desen-

volvimento de software não é algo uniforme, onde sua infraestrutura pode ser atingida
em diversos pontos (LIM; TAKSANDE; SEAMAN, 2012).Para isso, as organizações têm
procurado estimar a dívida técnica na tentativa de verificar o seu interesse na mesma:
identificar onde ocorrem os problemas que mais comprometem o desenvolvimento e pri-
orizar ou não os seus investimentos, avaliando tempo e custo-benefício de corrigir (pagar)
parcelas da dívida (GUO et al., 2011). Desta forma, é possível controlar a qualidade de
seu software, adquirir noções de valor final, custos de manutenção e análise de riscos
sobre o mesmo.

Uma das áreas em que pode ocorrer Dívida Técnica é no Design (arquitetura) de
aplicações. A Dívida de Design ocorre sempre que o design de software já não se enquadra
mais em sua finalidade (ZAZWORKA et al., 2011). Neste caso, as imperfeições apresen-
tadas na arquitetura acarretam impedimentos em manutenções futuras (ZAZWORKA et
al., 2013). Estes problemas podem ser verificados através de análises estáticas e compa-
rações entre padrões de conformidade (GUO; SEAMAN, 2011). Nas seções posteriores
deste documento, será discutida uma abordagem para identificar dívida técnica nestes
moldes, como caracterizá-la e monitorá-la, a fim de que organizações tenham o mínimo
necessário para que consigam tomar decisões sobre a mesma.

1.1 Problema de Pesquisa

A Dívida de Design é a dívida adquirida por atalhos tomados no processo de
desenvolvimento e defeitos de arquitetura apresentados sob a forma de design inacabado,
com características de que houve pouco foco na qualidade, apresenta poucas capacidades
de manutenção e adaptação, ou subsequente fragmentação com ausência de refatoração.
Resumidamente, a Dívida de Design é o resultado de soluções iniciais com limiar
abaixo do ótimo, ou soluções que se tornam inadequadas à medida que tecnologias e
padrões tornam-se ultrapassados (TOM; AURUM; VIDGEN, 2013). Pode-se entender
ainda que ela é a dívida que está associada aos problemas relacionados ao código fonte
de uma aplicação, como, por exemplo, violações de modularização, indícios de quebra
de qualidade de código (Code Smells) e sujeiras (Grime), no mesmo (CODABUX;
WILLIAMS, 2013).

Este é um tipo de dívida comumente favorecido pela pressão para entrega de
releases, em que desenvolvedores se veem obrigados a sacrificar de um lado a qualidade
para obter ganhos por outro (ZAZWORKA et al., 2011) (SEAMAN et al., 2012). A
entrega e aparente funcionamento da aplicação acabam por esconder os problemas de
degradação arquitetural, o que qualifica a fase de design de um projeto como a fase em
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que a dívida técnica é mais invisível. Os efeitos da dívida só começarão a aparecer quando
houver dificuldade de evolução e manutenção, sob a forma de atrasos (KRUCHTEN;
NORD; OZKAYA, 2012).

Figura 1.1: Fases de visibilidade da Dívida Técnica (KRUCH-
TEN; NORD; OZKAYA, 2012)

Verifica-se que a dívida técnica é comumente associada a design e que há uma
tendência de suportar o seu monitoramento via ferramentas (BROWN; NORD; OZKAYA,
2010). Uma vez que a visibilidade da dívida é mais difícil na fase de arquitetura,
indaga-se que também possa haver dificuldades em se garantir que o design tenha sido
implementado conforme especificado, não revelando problemas, como, por exemplo, a
desobediência de Design Patterns, fazendo com que uma aplicação tenha problemas de
desempenho e de reaproveitamento de suas finalidades e, ainda, se este tipo de dívida tem
sido estimado seguindo a tendência de automação. Para isso, tem-se a intenção de buscar
o apoio da literatura em outra linha de pesquisa: a de inspeção e verificação de código.

Nem sempre o cotidiano do desenvolvimento de software permite que sejam
monitoradas todas as alterações de requisitos em baixo nível. As constantes mudanças
solicitadas podem fazer com que desenvolvedores passem por cima de certas Regras de
Design, desde que a aplicação mantenha níveis aceitáveis em seus requisitos não fun-
cionais (SILVA; BALASUBRAMANIAM, 2012), tais como desempenho e usabilidade.
Porém, as constantes desobediências a essas regras por um longo período de tempo de-
gradam o nível de qualidade arquitetural do software e, por consequência, diminuem a
produtividade dos desenvolvedores.

Além dos problemas relatados anteriormente, outros desafios podem ocorrer ao
estimar a dívida técnica no design de software, tais como: dificuldade na coleta de dados
que representem o histórico de qualidade de aplicações, uma vez que isso depende do fato
das organizações estarem ou não interessadas em investir em processos dessa natureza;
a não existência de um modelo pré-definido para estimativa de dívida técnica em geral,
visto que, como dito anteriormente, a dívida técnica não segue um padrão uniforme de
comportamento, já que o mesmo problema causa diferentes impactos em projetos de
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software; e, por fim, a difusão errônea de conceitos, em que há a confusão entre defeitos e
dívida técnica. Segundo (KRUCHTEN et al., 2013), a Dívida Técnica não é representada
necessariamente pelos defeitos de um software, mas por ações postergadas que, como
consequência, demandam grandes esforços para serem efetuadas.

A intenção deste trabalho nas seções subsequentes será trazer uma abordagem
que permita que organizações possam conhecer e monitorar este tipo de Dívida, de forma
que possam caracterizar suas próprias Regras de Design e, ao longo do tempo, verificar
as divergências entre implementação e especificação, podendo-se comparar as mudanças
de valores de diversas variáveis de uma análise para outra.

1.2 Objetivos

O presente trabalho tem como intenção principal contribuir para a estimativa da
Dívida Técnica de Design, sugerindo uma proposta para o seu monitoramento por meio
da aplicação da checagem de conformidade de software e da análises de dados. Espera-se
ainda alcançar os seguintes objetivos específicos:

• Extrair dados sobre a Dívida Técnica de Design – Pretende-se encontrar bases de
dados que contenham informações sobre projetos de software e extrair dados que
representem o valor da dívida técnica decorrente de violações de design.
• Sugerir um Mecanismo de Coleta de Métricas – A intenção é propor um

mecanismo que facilite a coleta de métricas de qualidade de software relativos a
design, possibilitando a definição de modelos para a dívida de design.
• Associar violações de Design a valores de dívida Técnica de Design – Pretende-

se propor um mecanismo que vincule violações de Design encontradas aos seus
respectivos valores de dívida técnica.

1.3 Metodologia

Na Seção 1.1, foi proposta a intenção de estimar a dívida técnica de projetos de
software em relação a sua conformidade de design. Para isto, foi realizada uma investiga-
ção por meio de uma revisão bibliográfica sobre os temas de análise de conformidade de
software e de dívida técnica.

Após realizar esse estudo, foram feitas comparações entre algumas ferramentas
selecionadas, com o objetivo de encontrar qual a mais adequada para especificação de
regras de design e também para estimar a dívida técnica decorrente da quebra dessas
especificações.
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Posteriormente, foram investigadas bases de dados da comunidade de software
livre a fim de coletar registros de violações de especificação de design e propor um
modelo para estimativa de Dívida Técnica baseado no tempo de readequação dessas
violações. Desta forma, ao analisar o design de aplicações, seria possível consultar o
modelo para ponderar a divida decorrente daquela violação. O caráter desta pesquisa foi
de “Consulta Profunda de Fontes Web” (HAN; CHANG, 2002) e a extração de dados foi
similar a conduzida por (SEAMAN et al., 2012). Contudo, se o modelo fosse considerado
inadequado para estimativa da dívida técnica, o serviço seria disponibilizado através de
uma infraestrutura para este fim. A Estatística Básica forneceu subsídios para que, através
das técnicas de estimativa de tendência central, o modelo proposto e o conjunto de dados
fossem validados.

Por fim, foi elaborada uma infraestrutura, o ExtractMD (Extrator de Métricas

de Design). Este serviço consiste num conjunto de módulos com o qual o usuário poderá
utilizar funcionalidades de análise de design gerais ou fornecer à ferramenta as suas regras
de design personalizadas. A abordagem tem como objetivo coletar métricas e constituir
uma base histórica de informações sobre violações detectadas, provendo variáveis para
que modelos de estimativa sejam inferidos. A Figura 1.2 ilustra o processo proposto para
alcançar tais resultados:

Figura 1.2: Abordagem proposta para cálculo da Dívida Técnica
de Design

1.4 Organização do Trabalho

Neste capítulo, foram feitas breves considerações sobre a Dívida Técnica de
Design, os desafios encontrados para sua estimativa, os objetivos a serem alcançados por
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meio deste trabalho e os passos a serem trilhados para alcançá-los. O Capítulo 2 aborda
uma fundamentação teórica sobre o tema de pesquisa, contemplando os aspectos teóricos
e os trabalhos relacionados. No Capítulo 3 será mostrada uma abordagem de estimativa
de Dívida técnica por meio da coleta de dados históricos. No Capítulo 4 é proposta uma
infraestrutura para coleta de métricas de design. Cada capítulo de desenvolvimento do
estudo realizado contem uma seção pertinente à discussão de resultados. Por fim, no
Capítulo 5 são feitas as considerações finais e apresentadas propostas para trabalhos
futuros.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica e Trabalhos
Relacionados

2.1 Fundamentação Teórica

2.1.1 Dívida Técnica

Cunningham (CUNNINGHAM, 1992) descreveu a dívida técnica como o resul-
tado de se postergar atividades de desenvolvimento, propiciando rapidez na entrega de
funcionalidades, mas, por outro lado, se pagaria o preço refatorando o software, pois sua
manutenção e evolução ao longo do tempo ficariam comprometidas.

Com o passar dos anos, as pesquisas começaram a identificar fatores que pode-
riam influenciar a Dívida Técnica, tais como dificuldades em se administrar ao mesmo
tempo a qualidade e a entrega de artefatos em decorrência de sucesso rápido, pressões
para obtenção de resultados ou mudanças repentinas de especificações de requisitos du-
rante o processo de desenvolvimento (KRUCHTEN; NORD; OZKAYA, 2012). Porém,
as dificuldades em se descrever um modelo formal para o cálculo da dívida técnica fize-
ram com que os fatores de influência pudessem ser considerados por outros pesquisadores
também como dívida técnica, agrupando ainda outros problemas, tais como ausência de
documentação, defeitos e falhas no processo de desenvolvimento (KRUCHTEN et al.,
2013).

Problemas de compreensão foram confirmados também através de uma entre-
vista conduzida por Lim, Taksande e Seaman (LIM; TAKSANDE; SEAMAN, 2012). Em
uma série de perguntas feitas a 35 profissionais de diversos níveis de experiência na indús-
tria de software sobre Dívida Técnica, 75% dos mesmos não eram familiarizados com o
termo, onde os autores, para conseguirem obter informações, tiveram de, primeiramente,
esclarecer o conceito para os entrevistados. Após o esclarecimento, obteve-se o consenso
de que lidar com os custos da dívida técnica é algo complexo, pois seu impacto não é
uniforme. Portanto, para ter certeza de que é necessário pagar por eles, deve-se questionar
se a implementação funciona satisfazendo às necessidades e se a mesma não gera impacto
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para clientes, tanto de produtividade quanto de manutenção.
Entendendo-se que é difícil estabelecer um modelo que pondere fatores huma-

nos, artefatos de projeto de software de alto nível produzidos durante o processo de desen-
volvimento e processos organizacionais, a dívida técnica é mais frequentemente associada
ao nível de design e a artefatos de código, onde o suporte dado por ferramentas tem se
tornado promissor (BROWN; NORD; OZKAYA, 2010). Esta tendência pode ser obser-
vada em abordagens como, por exemplo, a de monitoramento de classes deusas. Estas
são classes utilizadas em larga escala e que possuem uma carga de responsabilidades exa-
gerada, estando mais propensas a defeitos do que classes bem divididas. Quanto maior o
número de associações feitas a estas classes, mais difícil é quebrá-las em outros módulos,
havendo a necessidade de adaptações frequentes, que geram mais problemas de integra-
ção e elevam o tempo de desenvolvimento, gerando-se dívida técnica (ZAZWORKA et
al., 2011).

Seaman et. al (SEAMAN et al., 2012) conduziram um estudo sobre a Dívida
Técnica em um contexto de análise de risco e tomada de decisão, em que em uma das
abordagens mostradas, a de Análise de Custo-Benefício Simples apresenta um modelo
de estimativa em que a dívida está dividida em duas partes: principal, que representa
o esforço para se concluir uma tarefa e interesse, que é o custo estimado no caso de
a dívida, não sendo paga, torne outros trabalhos mais dispendiosos. A abordagem visa
prover a tomada de decisões em cima de tarefas que foram deixadas para trás, onde são
analisados códigos sem comentários, não refatorados e que violam padrões arquiteturais,
também confirmando a tendência de análise da dívida técnica sob o aspecto de design e
por meio de ferramentas de análise.

Essas pesquisas foram mostradas até o momento com o intuito de esclarecer que
os aspectos qualitativos também são refletidos no design de aplicações, consequentemente
na dívida técnica. Porém, pode-se perceber que é difícil chegar a um modelo de estimativa
sob o olhar destas variáveis, o que tem levado ao investimento na análise de código para
compreensão da dívida técnica. O tópico a seguir irá elucidar sobre um dos aspectos de
design a que se destina o presente trabalho, a checagem de conformidade, a fim de se
tentar compreender a dívida técnica proveniente da quebra do design em aplicações.

2.1.2 Checagem de Conformidade

Passos et.al (PASSOS et al., 2010) abordaram o estado da arte sobre técnicas de
como engenheiros poderiam analisar checagem de conformidade arquitetural por meio
de inspeções a baixo nível de código, considerando artefatos como pacotes, subsistemas
e camadas, assim como a sua interação. A motivação desse estudo é que tais análises
poderiam fazer parte do dia-a-dia na tomada de decisão por arquitetos.
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Foram discutidas as seguintes técnicas no estudo:

• SCQL – Linguagem de Consulta de Código Fonte – São linguagens similares à
SQL, em que se faz consultas no próprio código na tentativa de se encontrar bugs,
convenções de código não seguidas e assim computar métricas de software no que
diz respeito à refatoração.
• RM – Modelos de Reflexão – Consiste na construção de modelos de alto nível

que representam os relacionamentos e comportamentos à respeito de arquitetura de
sistemas, como, por exemplo, chamadas à objetos, instâncias, heranças, implemen-
tações, nomenclaturas, visibilidade de propriedades e etc. Esse modelo é estatica-
mente analisado sob as seguintes perspectivas:

– Convergência – Ocorre quando a implementação realmente reflete o que foi
determinado no modelo de reflexão.

– Divergência – Ocorre quando a implementação não reflete o que foi determi-
nado no modelo de reflexão.

– Ausência – Quando uma relação descrita no modelo não existe no código

.
• SDM – Matriz de Estrutura de Dependência – Analisa apenas o conteúdo de

dependência entre camadas de uma aplicação, analisando para quem cada uma
delas entrega serviços por meio de mapeamentos, como por exemplo, “A Camada
de Visão só deve se comunicar com o controlador”.

Uma vez discorridas sobre cada técnica, os autores fizeram uma abordagem
ilustrativa sobre cada uma das mesmas aonde se chegou aos seguintes resultados:
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Tabela 2.1: Avaliação comparativa entre técnicas de conformi-
dade (adaptado) (PASSOS et al., 2010)

Critério LDM SCQL RM

Expressividade

Limitada
(somente
quanto
usar ou não
dependências)

Alta
semântica
de dados

Média
(expressões
regulares,
mas sem subti-
pos)

Nível
de
Abstração

Média
(baseada na
hierarquia de
pacotes)

Baixa
(Baseada em
consulta
de código)

Alta
(modelos
providos
por arquitetos)

Facilidade
de
aplicação

Média
(requer regras
de design
para cada
restrição

Média
(requer consul-
tar
cada restrição)

Média
(requer
mapeamento
entre modelos)

2.2 Trabalhos Relacionados sobre Dívida Técnica

Brown et al., (BROWN et al., 2010), conduziram um estudo a respeito de
uma modelagem para pagamento da dívida técnica baseada na análise de impactos em
longo prazo. O estudo aponta que há divergência quanto às intenções de investimento
de qualidade por parte de desenvolvedores, engenheiros e gerentes, onde estes últimos
acabam não investindo em gerência da dívida técnica por não identificarem resultados
em curto prazo. Práticas ágeis como Desenvolvimento Orientado a testes (TDD) foram
dadas como capazes de controlar a dívida técnica em pequenos projetos, mas provas
de conceito afirmam que a dívida técnica não era avaliada devidamente, identificando-
se oportunidades de estudo em aberto quanto a essa visibilibidade. Os autores relataram
uma propsta de definir uma agenda de pesquisas sobre dívida técnica, buscando identificar
conhecimentos e lacunas da abordagem, na tentativa de se definir um modelo conceitual
para estimativa. Um dos itens desta agenda é sobre como informações da dívida podem
ser coletadas empiricamente desenvolvendo-se modelos conceituais para o seu cálculo,
sendo que uma maneira para isso é caracterizar o gap (lacunas) entre o estado atual do
software e sua implementação.

Afirma-se que falhas dessa natureza são corretamente registradas como defeitos
de aplicação, mas ficam invisíveis sob o aspecto de dívida. Alguns aspectos chamam
atenção, como:
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• Visibilidade – Caracterizada por aspectos do tipo “Eu sei que eu quebrei a arquite-
tura, mas isto não é visível sob a forma de funcionalidade”. Porém, as restrições de
design impostas podem caracterizar este desvio como dívida.
• Valor – Diferença de custos entre estado atual e estado ideal da dívida técnica.
• Valor presente – É o valor estimado após tomada de decisão, os números existem,

mas podem não ser considerados dívida se for considerada boa a análise de custo-
benefício.

Klinger e demais autores (KLINGER et al., 2011) conduziram um estudo sobre a
premissa de que Dívida Técnica deve ser usada como uma ferramenta para conhecimento
de benefícios não descobertos e que surge das más escolhas de desenvolvimento por parte
de arquitetos e desenvolvedores. Foram feitas perguntas a 4 arquitetos de software da
IBM com diferentes níveis de experiência, onde se descobriu que na maioria das vezes a
decisão de se levar a dívida adiante não provêm deles, mas do usuário final. Ao desenrolar
da entrevista, foram relatados os seguintes casos:

• Entrevistado A – Deveria entregar um produto novo que se integrava com tecno-
logias existentes.
• Entrevistado B – Deram-lhe um produto adquirido externamente e uma equipe

mais experiente pra integrar com as tecnologias da IBM.
• Entrevistado C – Contratado pela IBM após ter comprado sua empresa, conduziu

esforços pra se integrar os produtos que possuíam com os da IBM.
• Entrevistado D – Trabalhou com sistemas de larga escala dentro e fora da IBM.

O objetivo da entrevista era obter respostas de como os stakeholders influen-
ciaram na dívida, e quais as estratégias para gerenciá-la e quantificá-la. Juntando-se as
respostas dos entrevistados, conclui-se que:

• Calcular a dívida, quando induzida por questões gerenciais é um desafio havendo-se
necessidade, em alguns casos, de se adquirí-la em razão de aceitação e sucesso.
• As decisões são tomadas de maneira ad-hoc ou seja, não há processos formais de

notificar a dívida, tornando-a mais invisível ainda.
• Há falhas em comunicar a Stakeholders a dívida, bem como faltam-lhes compreen-

são, pois os mesmos priorizam funcionalidade à qualidade.

Em relação a esta abordagem, supõe-se que se possa monitorar a dívida através
de análises, tentando minimizar a necessidade de estratégias gerenciais futuras a respeito
de implementação, podendo-se assim oferecer amparo na tomada de decisão quanto à
negociação com stakeholders, auxiliando a comunicar melhor a dívida aos envolvidos no
processo.
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2.2.1 Modelos para Estimativa

Há também propostas de modelos para o cálculo de dívida técnica. Guo e Seaman
(GUO; SEAMAN, 2011) propõem uma estimativa com base na análise de dados históri-
cos de defeitos em aplicações. A abordagem é denominada Gerenciamento de Portfólios.
Usada na gestão financeira, consiste na analogia a uma carteira de investimentos (mon-
tante da dívida), onde o gestor decide onde aplicará fundos (correções). O investidor faz
a aplicação analisando-se a variância (risco) em relação ao montante.

Os autores procuraram traduzir o modelo em um framework, em que um dos
componentes principais é denominado lista de dívida técnica. A lista contém alguns itens
que podem refletir em dívida durante o desenvolvimento, tais quais itens que precisam ser
modificados para atender o design. A descrição dessa lista contém o autor da violação,
quando a mesma foi identificada, a estimativa da dívida em relação ao esforço de correção
e à razão pela qual é considerada dívida.

Segundo os autores, o interesse na dívida pode ser estimado através da relação
entre esforços históricos registrados, dados de uso, registro de mudanças, e dados sobre
defeitos. Então, sua abordagem descreve a dívida inferindo situações como: “No último
release, foi adicionada a função X ao módulo Y, mas não houve documentação que
refletisse esta mudança”.

As críticas em relação à esta técnica relatada pelos próprios autores foi que a
mesma herdou falhas da abordagem original: a estimativa dada pela análise dos portfólios,
no mundo financeiro, não representava o mercado real, sendo bastante criticada por
investidores na época de sua concepção. Os autores ainda relatam que é difícil discutir
resultados quanto à eficácia do modelo, por não ter sido feito nenhum estudo de caso
sobre o mesmo.

2.2.2 SonarQube

Em (LETOUZEY; ILKIEWICZ, 2012), os autores abordam a verificação de
código com base na expectativa de vida da aplicação, discorrendo sobre a metodologia
SQALE, a qual possui como uma das métricas a estimativa de Dívida Técnica.

A motivação em se discorrer sobre a dívida seria definir um modelo de gerência
da mesma que defina o estabelecimento e publicação de más práticas de código, modelos
de conformidade, formas de monitoria, análise, pagamento da dívida e uso de dados
coletados para governança da dívida.

A solução proposta pelo método SQALE é associar custos de remediação mul-
tiplicados por fatores de remediação (prioridade) aos itens levantados pelas organizações
como requisitos não funcionais que se não observados, geram prejuízos.
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Estes custos precisam ser associados devido às variações de natureza das vio-
lações. Por exemplo, identar um código deve ser mais simples em termos de custo de
remediação do que eliminar um código clonado, pois isto envolve uma série de testes
e retrabalho. A soma destes custos ao fim de uma análise que implementa o SQALE é
denominado Índice de Qualidade SQALE, denominado SQI.

Cada violação deve ser associada a uma característica. São 8 as características
disponíveis na metodologia: Manutenibilidade, Flexibilidade, Confiabilidade, Testabili-
dade, Segurança, Eficiência, Portabilidade e Usabilidade. Propõe-se ainda a visibilidade
da dívida através de um indicador denominado Pirâmide SQALE, que pode se apresentar
em duas formas: analítica, que mostra o montante da dívida por característica e consoli-
dada, onde se vê o somatório geral.

Calculam-se também os custos de não remediação dos requisitos não funcionais.
Estes custos atuam como penalidades para o não cumprimento de requisitos não funcio-
nais, de forma que se o montante de remediação, for maior do que o de não remediação,
então o arquiteto não deve aceitar a entrega da implementação. A soma destes custos
define um índice denominado índice de Impacto de Negócio, denominado SBI.

Existem ferramentas no mercado para automatização do cálculo da Dívida
Técnica. Uma delas é o Sonar (SONARQUBE, 2014), a qual é uma plataforma para
gerência de testes e qualidade de software. Em sua versão mais nova, o plugin Technical

Debt, que gerenciava a dívida, foi depreciado e substituído por uma implementação paga
do framework SQALE (SQALE, 2014).

2.2.3 CAST Application Intelligence Platform

Curtis, Sappidi e Szynkarski (CURTIS; SAPPIDI; SZYNKARSKI, 2012) discu-
tem uma solução automatizada, onde consideram as seguintes informações para caracte-
rização e cálculo da dívida técnica:

• Violações – são problemas de software em que se tem a obrigação de consertar,
relativas práticas de codificação e engenharia, onde sua correção determina o
principal (esforço realizado para se concluir uma tarefa) da dívida.
• Interesse – é o custo contínuo de se manter as violações do tipo citado anterior-

mente
• Dívida Técnica – constituída pelo total da soma do Interesse e Principal.

Para o cálculo do principal a respeito da dívida técnica, os autores fazem uso
de três variáveis, sendo estas, o número de violações de correção obrigatória, o número
de horas para corrigir cada violação e o custo do trabalho, que podem ser relacionadas
para estimar a dívida com a seguinte fórmula: (porcentagem do total de violações graves,
médias e baixas) x (tempo médio de correção) x (custo monetário).
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Durante a abordagem, os autores sugerem várias opções de parâmetros na
configuração da dívida, porém defendem que estes valores devem ser calibrados pelas
organizações, a fim de que elas obtenham suas próprias experiências em relação a dívida.

Chamada de Cast Application Intelligence Platform (AIP), a ferramenta é cons-
tituída de um analisador de código, que contém cerca de 1200 regras extraídas da CWE
(Common Weakness Enumeration), que é um grupo de discussões sobre qualidade de soft-
ware em relação a problemas estruturais e experiência de clientes. A ferramenta também
trabalha com a classificação de 5 características: resiliência, performance, transferência,
segurança e flexibilidade, revistas no padrão ISO/IEC 9126.

2.3 Trabalhos Relacionados sobre Checagem de Confor-
midade

2.3.1 Modelos de Análise

Meyer (MEYER, 1992) se demonstrava preocupado com a utilização da orienta-
ção a objetos em larga escala. Segundo os seus relatos, os desenvolvedores e usuários da
época (1992) clamavam por uma técnica em que fosse possível garantir maior confiabili-
dade em softwares orientados a objeto. Definiu-se então confiabilidade como a combina-
ção de correção e robustez ou, de maneira mais simples, como a ausência de bugs.

Reafirmando a sua preocupação, foi ilustrado um cenário em que uma vez que a
orientação a objetos permite que um recurso seja reutilizado por mais de uma aplicação,
se o mesmo não se comportasse conforme o esperado, iria gerar um grande impacto,
causando erros em todas as aplicações que o consumiam. Os programadores da época
também afirmavam que a orientação a objetos traria qualidade ao desenvolvimento, mas
ainda havia uma necessidade de se formalizar um método para avaliação de qualidade
e conformidade. Então, foi proposta a técnica de design por contrato, analisando-se a
linguagem Eiffel.

A solução proposta foi usar a checagem de pré-condições e pós condições através
de asserções, podendo-se assim verificar as violações de contrato, que é o pilar de diversas
técnicas como a checagem de condições através de orientação a aspectos e testes unitários.
Neste sentido, os autores apontaram como contribuição:

• um conjunto coerente de princípios metodológicos que ajudam a produzir software
corretos e robustos;
• uma abordagem sistemática para o delicado problema de como lidar com casos

anormais levando a um mecanismo de tratamento de exceção simples e poderoso;



2.3 Trabalhos Relacionados sobre Checagem de Conformidade 27

• uma melhor compreensão da herança e das técnicas associadas (redeclaração, poli-
morfismo e ligação dinâmica) através da noção de subcontratação, permitindo uma
abordagem sistemática de usar esses poderosos mas às vezes perigosos mecanis-
mos.

Meyer et.al (MEYER et al., 2009) apresentam uma abordagem onde se desen-
volveu um conjunto de ferramentas que automatizam a criação de casos de teste, seleção
de entradas para os mesmos e a verificação de defeitos através de design por contrato.
Buscou-se resolver o descontentamento de que era um paradoxo termos tão bons compu-
tadores hoje em dia e não haver meios de fazer testes mais escaláveis, tornando a atividade
menos tediosa e manual.

Os autores também procuravam resolver os seguintes questionamentos: como o
número de falhas encontradas por testes aleatórios evolui ao longo do tempo, se falhas
são mais descobertas por violações de contrato ou através de outras exceções; quão
previsíveis são os testes aleatórios; se há mais falhas nos contratos ou na implementação;
e como falhas descobertas podem ser comparadas às encontradas por testes manuais e por
usuários de software.

Barnet et al. (BARNETT et al., 2011) utilizam o design por contrato para gerar
casos de testes a partir do mesmo e executá-los mostrando as exceções capturadas.
Um conjunto de objetos randômico é criado e suas instâncias utilizadas no teste de
funcionalidades e regras de especificação em nível de código.

O uso de contratos foi considerado neste caso bom, pois garantem que o software
será testado na maneira como ele é, sendo uma técnica que não fica apenas no campo
teórico, mas usada pelos programadores. A motivação dos autores era garantir que
programas escritos na linguagem C# obedecessem a sua especificação, permitindo que
programadores fizessem exercício da programação defensiva.

Alguns questionamentos dos autores também reforçam a motivação:

• A maneira como as linguagens atuais permitem que informações sobre o código
sejam declaradas não representam nenhum benefício ao programador, deficiência
resolvida por meio do DbC.
• Questiona-se que algumas linguagens orientadas a objeto não conseguem distinguir

referências que nunca podem ser nulas, o que requer tempo de programação para
resolver esse problema.
• Sistemas de verificação de programas têm benefícios ao automatizar comunicação

e compartilhar estrutura através de DbC.

Para permitir que esses programas sejam avaliados segundo os critérios acima,
os autores relatam a criação de uma linguagem de verificação: a Spec# em que houve a
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adição de estruturas de verificação e validação ao interpretador de bytecode da linguagem
C#, permitindo que pré-condições, pós-condições e invariantes possam ser criticadas no
momento de desenvolvimento. Os autores também relatam terem sido influenciados pela
JML e linguagem Eiffel, onde se deu origem o DbC.

A solução de se criar uma linguagem que dependa do interpretador pode gerar
problemas caso a sintaxe mude (problema relatado pelos próprios autores, que tiveram de
fazer com que a ferramenta analisasse código de versões anteriores do C# e .NET). Porém,
o trabalho teve repercussões em outras pesquisas, como, por exemplo, na ferramenta
SpecLeuven cujo o cunho era acadêmico e também na indústria de software, conforme
uso relatado na ferramenta VCC.

Aldrich, Chambers e Notkin (ALDRICH; CHAMBERS; NOTKIN, 2002) bus-
cavam uma forma de verificação entre implementação e design que fosse mais acoplada,
diferente das da época, que, desacopladamente, permitiam que as estruturas de software
criadas violassem a arquitetura e inibissem a evolução.

Os autores tentaram garantir aspectos de comunicação, com a criação de estru-
turas de abstração (componentes) que basicamente, funcionam da seguinte maneira:

• Portas - são componentes que permitem receber a comunicação de outros por
métodos específicos. Um componente só pode ser acessado se possuir uma porta
para quem quer lhe acessar.
• Conexões - têm a obrigação de ligar portas, onde a saída de um método será

direcionada à entrada de outro. Está ligado ao conceito de integridade onde um
componente só pode ser chamado por outro por estas conexões.

Para avaliar a solução, foi feito um estudo de caso sobre uma ferramenta deno-
minada Aphyds, de tamanho moderado, cuja função era desenhar circuitos. O programa
passou por uma reengenharia com o auxílio do desenvolvedor. Uma análise por meio da
ferramenta proposta revelou os desvios de arquitetura e até mesmo inconsistências sobre
a mesma. Os autores concluíram ter sido mais fácil entender o programa após realizarem
as correções sugeridas pela ferramenta do que antes, assim como evolui-lo.

Há trabalhos nacionais que seguem abordagens similares. Na ferramenta Design

Wizard (BRUNET; GUERRERO; FIGUEIREDO, 2009), as regras de conformidade são
criadas programaticamente. O Analisador de Estrutura de Código da ferramenta distribui
os artefatos (fatos) do arquivo JAR em um grafo, em que suas arestas são relacionamentos
entre classes e pacotes navegáveis por meio de uma API, outra abordagem considerável.

A estratégia da ferramenta é simular a API de reflexão da linguagem Java,
recebendo, na maioria dos casos, como parâmetro, um texto que representa o caminho
absoluto da classe, interface, atributo ou método que se deseja encontrar. Caso encontrado,
o resultado é retornado através de nós específicos (nós de classe, nós de atributo, nós de
método) ou são disparadas exceções se não forem encontrados nós correspondentes.
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Ainda sobre esta abordagem, Pires Brunet e Ramalho (PIRES; BRUNET; RA-
MALHO, 2008) verificaram o design de arquiteturas tendo como entrada de dados uma
abordagem em MDA (Model Driven Architecture), sendo seus componentes diagramas
de classes UML. O analisador de código, então, informava por meio de asserções se a
arquitetura foi desenvolvida conforme o especificado pelos diagramas, utilizando-se para
isso o Design Wizard.

2.3.2 Automação

Pode-se verificar trabalhos aplicados na linguagem Java contendo esta aborda-
gem em JContractor (KARAORMAN; HÖLZLE; BRUNO, 1999), Contract4J (WAM-
PLER, 2006) e C4J (RIEKEN, 2007). Tais abordagens consistem na análise de instâncias
de contratos que reflexivamente fazem instâncias das classes realmente implementadas.
Compara-se então todas as cláusulas do contrato com o que foi implementado e em se-
guida dispara-se exceções caso haja violações de contrato.

2.3.3 Regras de Conformidade

Em trabalhos de caráter técnico, podem ser observadas aplicações como PMD

(PMD, 2014) e Sonar SSLR ToolKit (SSLR, 2014). Tratam-se de aplicações que fazem
análise da árvore sintática do código e propõem o seu percurso por meio de XPath: a
árvore é abstraída por meio de XML, e cada nó pode ser encontrado por meio de consultas
por parâmetros, atributos ou tags.

2.3.4 Architectural Description Language (ADL)

Em (ALDRICH; CHAMBERS; NOTKIN, 2002) foi relatada a aplicação Arch-

Java que propõe a descrição do design de uma arquitetura por meio regras de associação.
Tais regras são tratadas na abordagem como conectores e portas de comunicação. Sua
função é dizer o que cada classe irá ou não acessar. Da mesma maneira, vemos outra
abordagem, a AcmeStudio(SCHMERL; GARLAN, 2004).que pode ser instalada como
plugin da IDE Eclipse e oferece uma maneira visual de se conectar aos componentes.

A Dívida Técnica apresentada e estimada neste artigo é em relação ao desvio
de regras de especificação arquitetural, aqui denominada como Regras de Conformidade
Arquitetural. Dentre essas regras, podemos avaliar: obediência à hierarquia de pacotes,
extensão de classes, conformidade de nomenclatura e modificadores de classes, obriga-
toriedade de implementação de interfaces, e até mesmo se atributos e métodos corres-
pondentes a um ou vários padrões de projeto se encontram codificados como tal, ou se
realmente se encontram nas classes em que deveriam estar. Este problema pode ser ca-
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racterizado como Gap (lacunas) entre Design e Implementação (MURPHY; NOTKIN;
SULLIVAN, 2001).

2.4 Estudo comparativo sobre abordagens de checagem
de conformidade

Nesta seção, é relatado um estudo sobre abordagens de terceiros que empregam
a técnica análise de conformidade em sistemas desenvolvidos na linguagem Java, cujo
objetivo é verificar, dentre elas, qual a mais adequada para o desenvolvimento e funda-
mentação de um dos passos da metodologia proposta: elaborar uma infraestrutura que
possibilite a configuração de regras de design personalizadas. Este estudo avalia o uso
das abordagens Linguagem de Descrição Arquitetural, Design por Contrato, Leitura de
Árvore Sintática e Análise de regras de Design, representadas por 8 produtos de software:
ArchJava e AcmeStudio, que usam a técnica ADL; SSLR Toolkit e PMD, que utilizam a
técnica AST; C4J, iContract e Contract4j, que utilizam a técnica DBC; e por fim, Design
Wizard, que utiliza a técnica de Análise de Regras de Design.

Na tabela 2.2, consta uma classificação das ferramentas apresentadas anterior-
mente, comparando as variáveis documentação, última atualização e a presença ou não
de análise de convergência, técnica através da qual é possível verificar se um artefato se-
gue as especificações de um modelo (convergência) ou não segue, sendo divergente do
modelo.

Tabela 2.2: Classificação de ferramentas de análise de conformi-
dade

Ferramenta Documentação Última
atualização

Convergência Divergência

Design Wizard Textual e Java-
doc

2013 Sim Sim

SSLR ToolKit Textual e Java-
doc

2014 Não Não

PMD Textual e Java-
doc

2014 Não Não

C4J Textual e Java-
doc

2012 Não Não

Contract4J Apenas Tex-
tual

2011 Não Não

AcmeStudio Nenhuma En-
contrada

2009 Não Não

iContract Apenas Tex-
tual

2008 Não Não

ArchJava Apenas textual 2005 Não Não
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Considerando-se as informações sobre as ferramentas contidas na tabela 2.2, a
ferramenta Design Wizard foi selecionada por aplicar a técnica de modelagem reflexiva
para verificação de conformidade. Ao analisar o seu repositório no GitHub, foi possí-
vel notar que o mesmo também apresenta algum tempo de inércia em relação aos seus
commits. Porém, a ferramenta tem idade menos avançada do que as outras citadas anteri-
ormente, possui documentação textual com exemplos, javadoc e, como característica mais
relevante para as questões de baixo nível, se estende do JUnit, framework bem aceito em
ambiente de testes. Estes fatores proporcionaram um domínio abrangente da ferramenta
num curto espaço de tempo, contribuindo para sua aplicação neste trabalho.

2.4.1 Prova de conceito

Para comprovar se a ferramenta Design Wizard (BRUNET; GUERRERO; FI-
GUEIREDO, 2009) é adequada para caracterização de regras de design e consequente-
mente aplicável como um dos componentes para estimativa da Dívida Técnica de Design,
foi realizada uma prova de conceito, cujos resultados encontram-se no Apêndice A. Foram
portados componentes da arquitetura de software do Centro de Recursos Computacionais
(CERCOMP) da Universidade Federal de Goiás que refletem detalhes de negócio de um
portal acadêmico para um algoritmo que fazia as mesmas asserções de relacionamento.
Em seguida, gerou-se uma versão com modificações em um desses componentes. Ao soli-
citar que o Design Wizard fizesse as verificações de divergência entre o código que deveria
ser desenvolvido e o que foi realmente implementado, o mesmo revelou os problemas en-
contrados. A eficiência desta abordagem motivou, então, um trabalho de abstração desta
ferramenta, um dos resultados discorridos na Seção 4.7.2.



CAPÍTULO 3
Estimativa Baseada em Dados Históricos

Este capítulo aborda um estudo experimental desenvolvido no presente trabalho
sobre a estimativa da dívida técnica utilizando-se dados históricos. Na Seção 3.1, serão
feitas considerações sobre a plataforma Sonarqube, uma das ferramentas candidatas a
auxiliar no estudo da dívida técnica. Nas Seções 3.2 e 3.3, são discutidos os percalços no
uso da mineração de dados para estimativa da Dívida Técnica de Design e na Seção 3.5
são apresentadas as análises dos resultados obtidos.

A abordagem presente nesta seção constitui a primeira parte do processo ilus-
trado na seção 1.3, conforme destaque apresentado a seguir na Figura 3.1:

Figura 3.1: Destaque sobre o Mecanismo de Coleta de Valores de
Dívida Técnica apresentado na Metodologia

3.1 Plataforma Sonarqube

No Capítulo 1, foi explicitada a necessidade de se calcular a dívida técnica.
Letouzey (LETOUZEY, 2012), propôs a utilização da ferramenta Sonar para tal objetivo.
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Esta solução é eficiente na caracterização de regras de Design, através de regras pré-
existentes denominadas “Architectural Constraint”. Entretanto, a utilização do Sonar
mostrou-se inviável para a estimativa de DT decorrente do descumprimento dessas regras,
uma vez que o calculo deste tipo de dívida técnica não é personalizável gratuitamente e
sua API não permite a codificação de Plugins que disponibilizem operações de inserção e
computação de valores de dívida técnica. Dados tais problemas, é proposta a abordagem
a seguir.

3.2 Mineração de Dados

Outra forma de se calcular a dívida técnica é por meio da análise de dados
históricos. Na Fundamentação teórica deste trabalho (Seção 2) foram citados trabalhos
que reportam os esforços obtidos com o uso desta abordagem e que podem ser utilizados
como referência na estimativa da Dívida Técnica no contexto de Design de Software.
Porém, para a realização de pesquisas neste campo, é necessário o acesso a bases de dados
de várias organizações diferentes, a fim de se comparar dados de diversos ambientes e
propor modelos a partir de análises.

Nem todas as empresas de desenvolvimento de software providenciam o acesso
a estes dados, pois os mesmos podem revelar aspectos importantes da organização, dos
produtos que desenvolve e até mesmo de seus clientes, comprometendo o seu negócio de
forma negativa. Há muitas outras ainda que não possuem estes dados, o que neste caso,
inviabiliza o cálculo desta dívida técnica por esta abordagem. Apesar destes desafios,
algumas empresas da comunidade de software livre disponibilizam estas informações
de maneira transparente em sistemas na internet, possibilitando coletar dados sobre os
mesmos.

Contudo, existe outro desafio na coleta de dados que consiste em quais dados
devem ser coletados e qual deve ser o mecanismo de extração. Para esta finalidade,
existe a técnica de mineração de dados que é o processo de explorar grandes quantidades
de dados à procura de padrões consistentes. Foram selecionados dois tipos de sistemas
para servirem de fonte de dados para este trabalho: um sistema de registro de defeitos
denominado JIRA e um sistema de versionamento e armazenamento de repositórios,
denominado Github, cujos papéis e ações tomadas sobre os mesmos serão mais detalhadas
nas seções a seguir.
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3.3 Especificação de Regras de Design e obtenção de va-
lores de Dívida Técnica

Um desafio a ser considerado na Análise de Dados históricos para Estimativa da
Dívida Técnica decorrente de violações de regras de Design é como expressar uma regra
em uma pesquisa. Diferente das abordagens programáticas de checagem de conformidade
citadas na Fundamentação Teórica deste documento, a expressão de regras de design em
uma base de dados não ocorre de maneira tão direta, dependendo de diversos fatores:

• Existência de uma modelagem forte no banco de dados o suficiente para representar
uma regra de design sem que, em uma consulta, haja o retorno de falsos positivos.
• Associação de regras de design por parte dos usuários que utilizam estes sistemas

de banco de dados nas solicitações, permitindo a filtragem dos aspectos de maneira
correta e se, esta associação não existir,
• Uma maneira adequada de se expressar em consultas os termos que representam

regras de design, sob o risco de obtenção de falsos positivos.
Para expressão destas especificações de design e procurar por violações decorrentes
das mesmas, foi selecionado o sistema JIRA (ATLASSIAN, 2015) que permite que
solicitações de correções sejam feitas por usuários e consultadas depois em campos
de pesquisa.
Outra preocupação deve ser o cálculo da Dívida Técnica de design, escopo da abor-
dagem deste capítulo. Para isto, deve ser considerado o sistema Github (GITHUB,
2015), que permite analisar commitse verificar se a correção foi realizada ou não. A
proposta é estimar o valor da Dívida Técnica por meio do período decorrido entre
o cadastro da solicitação no sistema JIRA e a submissão da correção no sistema
Github.
Uma vez traçado o plano de ação para cálculo da Dívida Técnica, deve ser consi-
derada a junção destes dados em um local onde seja possível concentrar os dados
destes dois sistemas, facilitando a análise dos resultados. Este processo de extração
será discorrido na seção a seguir.

3.4 Extração de Dados

Para extrair os dados de violações e estimar o seu custo, a técnica mais similar ao
estilo de busca proposto nas ferramentas JIRA e Github é a “Consulta profunda de Fontes
Web” (HAN; CHANG, 2002). Ao observar o comportamento na manutenção de software
por parte da comunidade de software livre, é possível verificar que existe a prática de
inserir o código da solicitação gerada no JIRA em um commit submetido ao Github. Desta
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forma, é possível verificar se realmente foi efetuada a correção e não somente marcada
como resolvida na aplicação JIRA, além de obter a data real de finalização do problema
reportado, apresentada no commit. O período decorrido da criação do problema no sistema
JIRA até o commit realizado no sistema Github será considerado como o custo da Dívida
Técnica para aquela violação.

Devido à complexidade das operações descritas anteriormente, outra solução
para extração de dados foi proposta: o desenvolvimento de uma aplicação que efetua
a consulta nas duas bases de dados descritas (JIRA e Github) e realiza carga dos
registros encontrados em outra base de dados. Os resultados obtidos pela aplicação desta
abordagem serão descritos na seção seguinte.

3.5 Análise dos Resultados

Nesta seção, são mostrados os resultados obtidos pela abordagem experimental
de mineração de dados. Na Subseção 3.5.1, será mostrado o resultado da busca por
candidatos para coleta de dados históricos. Na Subseção 3.5.2, será mostrada a estratégia
de expressão destas violações em meio ao volume de dados reunidos e como se estimam
seus respectivos valores de Dívida Técnica. Na Subseção 3.5.3 serão discutidos os
resultados coletados por um módulo que utiliza essa estratégia para minerar dados nas
fontes encontradas. Por fim, na Subseção 3.5.4, a Estatística Básica será utilizada como
instrumento de auxílio na interpretação dos resultados obtidos.

3.5.1 Pesquisa por fontes de dados históricos

Na Seção 3.2 foi explicado que a Dívida Técnica pode ser estimada por meio da
coleta de dados históricos. Um processo de investigação permitiu verificar que diversas
empresas da comunidade de software livre que desenvolvem produtos na linguagem Java
mantêm seus registros de defeitos em um sistema de gerenciamento de Bugs, denominado
JIRA e disponibilizam o seu código fonte em um sistema aberto, denominado Github.
Nesta busca, foram encontradas 19 organizações integrantes da comunidade de software
livre que contêm, respectivamente, 19 sistemas JIRA e apresentam 1877 repositórios Git
no total. Na tabela 3.1, consta a relação de repositórios Git analisados por empresa.
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Tabela 3.1: Quantitativo de repositórios GitHub analisados

Organização Quantidade de Repositórios
Apache Software foundation 363

Jasig 39
JBoss 38

Jenkins 1101
Spring 46

Hibernate 12
Atlassian 24
Sonatype 152
Pentaho 46
JRuby 9
Groovy 4
Grails 6

MongoDB 4
ZKoss 11

Glassfish 3
SonarSource 18

Clojure 1
Total 1877

As bases de dados destes sistemas forneceram subsídios para o cruzamento de
informações e consequente elaboração de uma estratégia para expressar violações em
consultas, verificada na seção 3.5.2.

3.5.2 Estratégia de expressão de violações de Design e obtenção de
valores de DT

Na seção 3.3, foi explicado que uma das dificuldades na coleta de dados sobre
violações em sistemas de registro de defeitos é a de especificar regras de Design em
consultas. Para garantir a relevância dos resultados em relação às violações de Design,
uma série de testes foi realizada através de expressões de consulta no sistema JIRA.
Dentre as expressões utilizadas na busca, foram selecionadas as 9 mais relevantes,
pesquisadas em linguagem natural. As expressões e os comandos utilizados para obter
os registros que violaram estas especificações constam nas tabelas 3.2, 3.3 e 3.4.
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Tabela 3.2: Quantitativo de repositórios GitHub analisados

Tipo de problema Termo de consulta
Deveria estender uma classe mas não es-
tendeu

"should extendshould inheritneeds to ex-
tendmust inheritmust extendhas to extend
has to inherit"("extend"+ "to support")
("extend"+ "to provide") ("extend"+ "to
allow") ("inherit"+ "to support") ("inhe-
rit"+ "to provide") ("inherit"+ "to allow")
"

Deveria implementar uma interface mas
não implementou

"should implement needs to implement
must implement has to implement ("im-
plement"+ "to support")("implement"+
"to provide")("implement"+ "to allow")"

Deveria implementar o padrão Singleton "should be a singletonshould be single-
tonneeds to be singletonneeds to be a
singletonmust to be a singletonmust to
be singletonmust be a singletonmust be
singletonhas to be singletonhas to be a
singletonhave to be a singletonhave to
be singletoncould be singletoncould be
a singletonimplement singletonimplement
a singletonimplement as a singletonmake
a singletonmake singleton"("single ins-
tance"+ "singleton") ("unique instance"+
"singleton") "description "should be a
singletonshould be singletonneeds to be
singletonneeds to be a singletonmust to
be a singletonmust to be singletonmust
be a singletonmust be singletonhas to
be singletonhas to be a singletonhave to
be a singletonhave to be singletoncould
be singletoncould be a singletonimple-
ment singletonimplement a singletonim-
plement as a singletonmake a singleton
make singleton"("single instance"+ "sin-
gleton") ("unique instance"+ "singleton")
"
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Tabela 3.3: Quantitativo de repositórios GitHub analisados (con-
tinuação)

Tipo de problema Termo de consulta
Deveria ser anotada mas não foi "should be annotatedmust be annotatedne-

eds to be annotatedhas to be annotated
have to be annotatedcould be annotated
can be annotatedwasn’t annotatedis unna-
notatedwas unnanotated

Deveria implementar o padrão Builder "should use a buildershould be a builder
should be builderneeds to be builderneeds
a builderneeds to be a buildermust to be a
buildermust to be buildermust be a builder
must be builderhas to be builderhas to be
a builderhave to be a builderhave to be
buildercould be buildercould be a builder
"

Deveria implementar inversão de Controle
e Injeção de dependência

"inversion of controlinjectableshould be
injectableshould allow injectionmust be
injectablemust allow injectionhave to be
injectablehave to allow injectionneeds to
be injectableneeds to allow injectional-
low injection "description "inversion
of controlinjectableshould be injectable
should allow injectionmust be injectable
must allow injectionhave to be injectable
have to allow injectionneeds to be injecta-
bleneeds to allow injectionallow injection
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Tabela 3.4: Quantitativo de repositórios GitHub analisados (con-
tinuação)

Tipo de problema Termo de consulta
Foi colocada uma classe no pacote errado "should be placed in another packageis in

the wrong package "
Deveria implementar o Padrão Factory "should use a factoryshould be a factory

should be factoryneeds to be factoryneeds
a factoryneeds to be a factorymust to be
a factorymust to be factorymust be a fac-
torymust be factoryhas to be factoryhas to
be a factoryhave to be a factoryhave to be
factorycould be factorycould be a factory
"description "should use a factoryshould
be a factoryshould be factoryneeds to be
factoryneeds a factoryneeds to be a fac-
torymust to be a factorymust to be fac-
torymust be a factorymust be factoryhas
to be factoryhas to be a factoryhave to be a
factoryhave to be factorycould be factory
could be a factory

Deveria implementar o Padrão Strategy "strategy pattern "

As informações sobre bugs no sistema JIRA cruzadas com seus respectivos
commits no sistema Github, permitiram verificar o tempo para readequar um aspecto de
design. Apesar do tempo ser a unidade de medida que representa a Dívida Técnica, pode
não ser a única variável presente na estimativa. Pode-se considerar outras variáveis, tais
como o número de linhas de código e a complexidade do sistema. O número de linhas
de código não será considerado devido a em se afirmar que uma quantidade de código
escrita ou modificada em determina a qualidade do software e a complexidade também
não estava disponível em nenhum destes sistemas. Outras variáveis também não estavam
presentes nestes sistemas, portanto não puderam ser extraídas.

Estimar um valor aproximado que represente o tempo médio para sanar essas re-
adequações envolve a análise de milhares de registros, o que não é factível manualmente.
Desta forma, um produto de software foi desenvolvido para minerar estes dados utilizando
os comandos acima citados, onde seus resultados são discutidos na Seção 3.5.3.

3.5.3 Módulo de Mineração de Dados

Na seção 3.4 foi explicada a necessidade do desenvolvimento de um módulo
de mineração de dados e que a comunidade de software livre integra as informações de
defeito de software em geral com as correções submetidas em repositórios de código, per-
mitindo o seu rastreio. Para automatizar o processo de extração das violações reportadas
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nos sistemas JIRA de cada empresa, consultar sua presença no Github e ainda estimar o
seu tempo de correção, foi desenvolvida uma aplicação em Java (SILVA; RODRIGUES,
2015), utilizando-se um servidor JBoss e um banco de dados PostgreSQL. Na comuni-
cação com o JIRA, foram abstraídos diversos serviços disponíveis: consulta por projetos,
autenticação e consulta por problemas reportados, dentre outros. Na comunicação com
o GitHub, foi feita a abstração dos serviços de consulta por commits, busca de usuá-
rios, busca de repositórios e busca de arquivos. Também foi implementado um cache de
consultas condicionais que evitam o número elevado de requisições e o consequente im-
pedimento nas consultas ao serviço de commits.

A arquitetura da aplicação é subdividida em quatro camadas, conforme Figura
3.2

Figura 3.2: Arquitetura da Aplicação de Mineração

• Fachada – Responsável pela comunicação com a camada de serviços da aplicação.
Foi projetada para que outras aplicações clientes possam utilizá-la, como, por
exemplo, um analisador estático que queira usar dados da dívida.
• Autenticação – Provê controle de acesso entre os serviços GitHub e JIRA por

meiode tokens de acesso.
• DAO – Responsável pelas operações de recuperação e persistência dos objetos de

domínio da aplicação.
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• Serviços – Fazem a comunicação com as camadas DAO e outras camadas de serviço
externas ao contexto local, neste caso os serviços disponibilizados pelo JIRA e
Github.
• DTO – É composta por objetos que fazem processamento e transferência de dados

para camada DAO.
• Entidades – Representam as classes de domínio da aplicação, utilizadas na comu-

nicação objeto-relacional.

O uso desta abordagem permitiu a coleta de dados, cujo objetivo era representar
o valor da dívida técnica por critério de design violado. Os resultados são discutidos na
Seção 3.5.4.

3.5.4 Resultados coletados pelo Módulo de Mineração

Ao ser acionado o módulo de mineração, as informações são processadas e
persistidas no banco de dados para posterior cálculo de estimativa de tempo. Para este
cálculo, é feita a junção das informações do JIRA e do Github através do identificador
do JIRA comum aos dois sistemas e da sua filtragem por critério violado. Em seguida,
são calculados a média e o desvio padrão em relação à média dos tempos coletados
(em segundos) do tempo de correção estimado de cada bug registrado no JIRA. Desta
forma, pode-se obter o nível de dispersão dos dados e verificar se é possível utilizá-los
na elaboração de um modelo de estimativa da Dívida Técnica. Para cada critério violado,
obtiveram-se os seguintes dados representados em horas e minutos, conforme mostra a
Tabela 3.5
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Tabela 3.5: Violações, seus desvios em relação à média e quartis

Critério
Violado

Média Desvio
Padrão

Primeiro
Quartil

Mediana Terceiro
Quartil

Quant.
de
Dados

Deveria
imple-
mentar
o padrăo
Singleton

5018:33 10113:38 23:24 143:37 783:40 48

Foi colo-
cado no
pacote
errado

2437:35 2492:31 41:18 132:37 1172:40 75

Deveria
ter imple-
mentado
uma
interface

6078:13 8577:02 43:53 1080:57 13102:55 158

Deveria
ter esten-
dido

5900:17 10802:37 334:44 1028:43 3240:20 282

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
Factory

1720:13 3356:00 60:07 103:46 545:51 53

Deveria
ter sido
anotado

3704:48 4409:58 23:24 143:37 783:40 89

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
builder

3079:37 9384:04 1897:38 11154:48 11557:50 33

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
Strategy

10973:50 12797:35 45:09 415:16 3215:39 149

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrăo
IoC e DI
*

3556:53 6325:44 60:07 103:46 545:51 93
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Ao analisar os resultados da Tabela 3.5, é possível desconfiar que estes resultados
estejam discrepantes para as correções solicitadas, uma vez que o tempo médio de
correção das violações se apresenta muito alto e apresentando discrepâncias em relação
ao desvio padrão e mediana. Para melhor visualizar o comportamento dos dados coletados
em relação à sua discrepância, foram gerados gráficos do tipo Boxplot. Este tipo de gráfico
permite visualizar a posição dos dados em relação ao primeiro e terceiro quartis e à
mediana, sendo considerados discrepantes os valores muito abaixo do primeiro quartil
ou muito acima do terceiro, denominados outliers. Juntamente com tais gráficos, para
verificar a distribuição das frequências destes dados, foram gerados histogramas, que
apresentam os dados em classes e frequências. O eixo Y do gráfico, mostra com que
frequência ocorreram tais dados e o eixo X apresenta as classes em que estes dados estão
distribuídos. Os resultados são mostrados a seguir nas Figuras 3.3 a 3.11:

Figura 3.3: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter sido
anotado”
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Figura 3.4: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Builder”

Figura 3.5: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter esten-
dido uma classe”
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Figura 3.6: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Factory”

Figura 3.7: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado uma interface”
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Figura 3.8: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão IoC e DI”

Figura 3.9: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Singleton”
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Figura 3.10: Boxplot e Histograma do Critério “Foi colocado no
pacote errado”

Figura 3.11: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter im-
plementado o padrão Strategy´´

A associação dos Boxplots aos histogramas permitiu verificar que, para os
critérios estudados, apesar da maioria dos dados coletados pelo módulo mineração se
concentrarem nas menores classes de dados, estas apresentam um tempo de correção
muito elevado e que. estes dados, sofrem discrepâncias, o que compromete a estimativa
considerando o conjunto de dados total. Portanto, ao invés de se estimar os resultados para
o conjunto total, decidiu-se verificar a confiabilidade da variável tempo na estimativa em
conjuntos de dados menores. Para isto, foi selecionada a empresa Apache, que representa
uma parcela significativa dos repositórios e resultados coletados. Na Tabela 3.6 , são
mostrados a distribuição de resultados da empresa por critério, representada pela variável
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n, e o desvio padrão da amostra, em segundos, em relação ao conjunto total, representada
pela variável σ.

Tabela 3.6: Violações, amostras e desvios (Apache)

Critério Violado Tamanho da amostra (n) Desvio Padrão (σ)
Foi colocado no pacote
errado

75 2492:31

Deveria ter estendido 31 3923:12
Deveria ter implementado
o padrão Strategy

51 20749:09

Deveria ter implementado
o pradrão Factory

53 3356:00

Deveria ter implementado
uma interface

28 5378:03

Deveria ter implementado
o pradrão IoC e DI *

32 1302:01

Deveria ter sido anotado 24 2811:17
Deveria implementar o pa-
drão Singleton

43 10542:19

Deveria ter implementado
o padrão builder

32 9521:01

Em seguida, a confiabilidade dos resultados foi verificada por meio do cálculo da
margem de erro de estimativa para os intervalos de confiança de 90, 95 e 99% (admite-se,
respectivamente, 10, 5 e 1% de erro). Este cálculo estatístico verifica se uma amostra de
uma determinada população é adequada para uma estimativa. Quanto menor o erro, mais
confiável a estimativa. A fórmula do erro de estimativa é dada por:

e = z.
σ√
n

(3-1)

Em que:

• e – É a margem de erro da estimativa;
• z – É o valor do intervalo de confiança desejado. O valor a ser utilizado para cada

grau de confiança é disponibilizado na Tabela Normal Padronizada;
• n – É o numero de observações que foram feitas de uma determinada população,

constituindo uma amostra;
• σ – É o desvio padrão amostral.

Os seguintes resultados foram encontrados, conforme mostra a Tabela 3.7
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Tabela 3.7: Margem de erro encontrada para amostra da empresa
Apache

Critério
Violado

Qt. Dados (n) Desvio Padrão
(σ)

Erro –
Grau de
confiança
de 90%
(e)

Erro –
Grau de
confiança
de 95%
(e)

Erro –
Grau de
confiança
de 99%
(e)

Foi colo-
cado no
pacote
errado

75 2492:31 473:26 564:06 742:33

Deveria
ter esten-
dido

31 3923:12 1159:06 1381:04 1817:56

Deveria
ter imple-
mentado
o padrão
Strategy

51 20749:09 4779:29 5694:42 7496:05

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrão
Factory

53 3356:00 758:18 903:31 1189:20

Deveria
ter imple-
mentado
uma
interface

28 5378:03 1671:54 1992:03 2622:12

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrão
IoC e DI
*

32 1302:01 378:37 451:07 593:49

Deveria
ter sido
anotado

24 2811:17 943:59 1124:45 1480:32

Deveria
imple-
mentar
o padrão
Singleton

43 10542:19 2644:38 3151:04: 4147:50:

Deveria
ter imple-
mentado
o padrão
builder

32 9521:01 2768:41 3298:51: 4342:22
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Os resultados apresentaram uma alta margem de erro para todos os critérios,
portanto, uma estimativa com base nesta amostra apresentaria baixa confiabilidade. Um
experimento conduzido no Centro de Recursos Computacionais da Universidade Federal
de Goiás (CERCOMP) avaliou alterações em versões de software com um problema
de Design relatado nos sistemas JIRA das empresas Apache e SpringSource, feitas
por desenvolvedores com diversos níveis de experiência na linguagem Java. O objetivo
era verificar se levariam aproximadamente o mesmo tempo de solução apresentado nas
solicitações e constatar se o tempo era praticável ou não. Cada software possuía os
seguintes tempos de solução cadastrados nos sistema JIRA, conforme Tabela 3.8:

Tabela 3.8: Problemas extraídos dos sistemas JIRA. Empresas
Apache e SpringSource

Nome Problema a Ser Resol-
vido

Tempo apresentado na
solicitação

Spring Batch Singleton 6 min
Apache Cayenne Factory 105 dias
Spring Data Commons Implementação de uma in-

terface
135 dias

Apache Deltaspike Injeção de Dependência 76 dias
Apache Lucene Extensão 1 dia

Para realização do experimento, os desenvolvedores tiveram acesso a um texto
(Apêndice B) que descreve os problemas de design nas solicitações e uma estação de tra-
balho contendo uma versão do software com o problema relatado, onde deveriam realizar
as readequações. Cada participante também teve acesso a um questionário perguntando
em quanto tempo o desenvolvedor estimava realizar as alterações solicitadas. Foram co-
letadas 25 observações, apresentando os resultados na Tabela 3.9 :
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Tabela 3.9: Resolução dos problemas extraídos dos sistemas JIRA
das empresas Apache e SpringSource

Projeto Tempo estimado pelo
desenvolvedor

Tempo gasto realmente

Spring Data Commons 15 min 35 min
Apache Cayenne 5 min 16 min
Apache Deltaspike 30 min 34 min
Spring Batch 15 min 10 min
Apache Lucene 30 min 25 min
Spring Batch 10 min 20 min
Apache Cayenne 40 min 40 min
Spring Datacommons 1 h 15 min
Apache Lucene 2 h 35 min
Apache Deltaspike 20 min 23 min
Apache Deltaspike 30 min 1 h
Apache Lucene 12 min 20 min
Spring DataCommons 19 min 25 min
Spring Batch 5 min 10 min
Apache Cayenne 20 min 20 min
Spring Datacommons 11 min 10 min
Spring Batch 10 min 15 min
Apache Lucene 30 min 35 min
Apache Cayenne 20 min 12 min
Apache Deltaspike 15 min 25 min
Spring Datacommons 40 min 35 min
Spring Batch 30 min 20 min
Apache Lucene 1 h 40 min
Apache Cayenne 1 h 25 min
Apache Deltaspike 1h e 30 min 35 min

O experimento mostra ao comparar as tabelas 3.8 e 3.9 que algumas solicitações
levariam apenas algumas horas para serem realizadas e não meses, conforme apresentado.
O módulo de mineração então se apoiou neste processo de abertura e fechamento destas
solicitações, que apresentam um lapso temporal, ocasionando então um alto desvio padrão
na estimativa e degradação da confiabilidade.

Este lapso temporal apresentado ainda está em discussão. Há a indagação de
que talvez o processo de acompanhamento de solicitações no JIRA não seja contínuo,
não havendo exigências de fechamento das solicitações assim que atendidas. Da mesma
forma, pode ocorrer no sistema Github, onde um commit pode demorar muito para ser
realizado, refletindo em um elevado tempo de duração entre o cadastro da solicitação
e a submissão da correção. Outra suposição é que, talvez, por fazerem uso da solução
de forma livre, não haja remuneração para estes usuários que solicitam correções que,
então, não se veem obrigados a cumprir este processo à risca. Porém, estas são discussões
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que necessitam de maiores investigações para sua comprovação e, por uma questão de
cumprimento de prazos de cronograma, não serão feitas no momento. Outras deficiências
voltadas para o módulo de mineração serão discutidas na próxima seção.

3.6 Deficiências do Módulo de Mineração

Uma das correções a serem feitas na abordagem é criar uma maneira mais au-
tomatizada de eliminar falsos positivos encontrados na fase de extração. Até o momento,
os problemas que não fazem realmente parte do critério de violação são manualmente
eliminados da base de dados, o que pode gerar atrasos na entrega final e utilização da
estimativa, caso contenha muitos falsos positivos.

Outro problema que deve ser avaliado é a verificação da melhor forma de apurar o
tempo real de trabalho sobre o bug reportado. A desconsideração do tempo de finalização
ao extrair dados do JIRA já elimina certos problemas de quando o desenvolvedor se
esquece de finalizar a tarefa, conforme já foi constatado, onde a tarefa neste caso apresenta
atrasos inexplicáveis em sua finalização.

As considerações negativas a respeito desta abordagem levaram ao estudo de
uma nova proposta de infraestrutura para monitoramento de métricas, alvo de discussão
do capítulo 4.



CAPÍTULO 4
Infraestrutura de análise e coleta de métricas

No Capítulo 3, mostrou-se que a estimativa da Dívida Técnica por meio da
mineração de dados sem uma base de dados histórica que contenha, além do tempo
de execução de tarefas, outras variáveis de design é passível de falhas: permite trazer
consigo, numa pesquisa à base de dados, registros que não se referem exatamente aos
termos procurados, contendo falsos positivos ou resultados imprecisos. Outro ponto que
este trabalho aborda é a especificação de regras de design no contexto da dívida técnica.
Neste capítulo, será discutida uma estratégia que permite descrever regras de design e
verificar se binários de projetos de software estão em conformidade com as mesmas.

A abordagem presente nesta seção constitui a segunda parte do processo ilus-
trado na Seção 1.3, conforme destaque apresentado a seguir na figura 4.1:

Figura 4.1: Destaque sobre a Infraestrutura de Checagem de Con-
formidade e Cálculo de DTD apresentada na metodo-
logia
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4.1 Visão Geral da Infraestrutura

A infraestrutura tem três módulos básicos: Módulos de Detecção de Violações,
Coleta de Métricas e Gestão de Projetos. Estes três módulos operam em conjunto para
que seja possível especificar regra s de design, avaliar se tais regras estão sendo seguidas
no projeto e estimar a dívida técnica de alguma regra de design especificada, mas não
respeitada no projeto. Cada módulo tem uma organização interna diferente e cada um
deles será explicado nas seções seguintes. Uma vez apresentado cada módulo, a integração
de ambos é apresentada.

Figura 4.2: Integração entre os componentes da Infraestrutura

4.2 Caracterização de Regras de Conformidade

A forma como se expressa uma regra de design vem, primeiramente, de uma
especificação de alto nível, onde se discriminam quais requisitos a arquitetura de um
software deve ou não contemplar. Para analisar a conformidade de um software em
relação a estas regras, é necessário então analisar quais as instruções declaradas na
implementação, um processo complexo que envolve decompilar um arquivo binário, ou,
no caso de linguagens interpretadas, acionar o interpretador da linguagem e verificar se o
código está em conformidade com as regras estabelecidas.

Para realização deste processo, será discutido o uso de algumas abordagens para
vinculação de regras ao código fonte da aplicação, apresentadas na fundamentação teórica
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deste trabalho, dentre elas: Design por Contrato (DbC), Linguagem de descrição arquite-
tural (ADL), Leitura de árvore sintática (AST) e Análise de Regras de Conformidade.

Em relação à DbC, até o momento, constatou-se a presença de apenas algumas
bibliotecas possíveis de se usar na linguagem Java, dentre elas iContract, cuja discus-
são científica pode ser encontrada em (KRAMER, 1998), JContractor, apresentada em
(KARAORMAN; HÖLZLE; BRUNO, 1999), Contract4J (WAMPLER, 2006) e C4J (RI-
EKEN, 2007). Apesar da relevância científica das mesmas, optou-se por não utilizá-las
no processo de desenvolvimento, pelos seguintes motivos:

• Do ponto de vista de implementação e manutenção de software, as mesmas se
encontram desatualizadas ou descontinuadas, tornando difícil recorrer a suporte,
caso necessário.
• Há pouca ou nenhuma documentação sobre as mesmas, o que pode demandar tempo

em sua compreensão, comprometendo o trabalho a ser feito.

Sobre a técnica ADL, é possível usá-la para descrever modelos de arquitetura que
atendam aos anseios de seu utilizador, para em seguida confrontá-los com a arquitetura
desenvolvida. As possibilidades encontradas para Java foram ArchJava (ALDRICH;
CHAMBERS; NOTKIN, 2002) e ACME (GARLAN; MONROE; WILE, 2000), porém,
foge do escopo deste trabalho gerar uma arquitetura descritiva para compará-la com a
arquitetura já desenvolvida. Além disso, podem ser constatados os mesmos problemas
anteriormente mencionados, inviabilizando o uso de ferramentas que trabalham desta
forma.

Sobre a técnica AST, presente nas ferramentas PMD(PMD, 2014) e SSLR ToolKit

(SSLR, 2014) e “XPath Rules” da ferramenta Sonar, é possível fazer verificações de
elementos presentes na árvore síntatica da aplicação, mas não é possível caracterizar uma
violação quando um elemento deveria estar presente na árvore e não está. A classificação
destas abordagens será melhor discutida na seção 2.4

4.3 Modulo de detecção de violações

Conforme mostrado na seção 2, analisar conformidade de software é um traba-
lho que despende muito tempo. A atividade requer a revisão de código, que dependendo
da complexidade do sistema a ser revisado, exige do arquiteto de software um desdobra-
mento para conciliar além de suas atividades, uma revisão sistemática do código produ-
zido em ambiente de software, talvez não sendo possível fazê-lo manualmente.

Embora a atividade de inspeção de código atualmente esteja amparada por testes
unitários, os mesmos requerem de uma equipe de desenvolvimento de software trabalho
dobrado: Deve-se desenvolver primeiramente o requisito e em seguida escrever um teste
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unitário para sua verificação. Dependendo da pressão para cumprimento de prazos, muitos
destes casos serão desprezados e casos de testes relativos ao Design não serão executados,
gerando futuramente um Gap entre Design e implementação, uma forma de dívida técnica.

A inspeção de design, conforme apresentada atualmente, motiva o desenvolvi-
mento de uma abordagem que disponibilize algumas dessas verificações já prontas, um
módulo de detecção de violações. No caso deste módulo não atender os anseios do ar-
quiteto, deve haver uma forma de importar regras de design personalizadas à aplicação e
viabilizar a sua verificação.

Na linguagem Java há diversos artefatos a serem considerados em seus aspectos
de Design: classes, interfaces, enums, anotações, métodos, atributos e pacotes. Todas es-
sas entidades tem um comportamento especificado na documentação da linguagem. Para
expressão de regras de Design e sua verificação, é necessária então a realização de estu-
dos para entender então como são relacionados os aspectos de herança, implementação,
visibilidade, instanciação e abstração em cada um destes artefatos. A complexidade de
se elaborar e executar um processo de verificação que considerem todos estes aspectos
também motivam a criação de uma abordagem para o problema.

Nas Seções 4.3.1 a 4.3.5 , são discutidos diversos problemas de design e algorit-
mos para solução dos mesmos, discutidos por meio da exemplificação de fatos possíveis
de ocorrer durante o desenvolvimento de software.

4.3.1 Algoritmo de validação de pacotes

Embora pareça um problema muito simples para se investir tempo no desenvol-
vimento de um algoritmo, a disposição de artefatos em pacotes diferentes pode causar
problemas de configuração, como, por exemplo, frameworks que utilizam a estratégia de
escaneamento de pacotes não conseguirem encontrar as classes que devem mapear. Para
solução deste problema, deve ser criado um algoritmo que verifique se pacotes existem.

4.3.2 Algoritmos de validação de classes, interfaces, enums e anota-
ções

O processo de desenvolvimento pode ser bastante comprometido se houver fa-
lhas no cumprimento de especificação de classes, fazendo com que um software incorra
em dívida técnica. Por exemplo, um arquiteto pode definir estratégias de polimorfismo
na arquitetura de um software, esperando que a herança de determinadas classes elimine
duplicações de código e evite retrabalho para desenvolvedores e testadores. Se um desen-
volvedor não seguir essas normas, pode degradar o software com código desnecessário e
o seu design.
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Da mesma forma, arquitetos podem utilizar interfaces para garantir especifica-
ções na fase de desenvolvimento de um projeto. A máquina virtual Java dispara erros de
compilação quando uma classe declara utilizar uma interface, mas não implementa os mé-
todos que ela requer. Desta forma, há garantias de que as especificações foram seguidas
no momento de compilação do código. Porém, pode haver enganos no processo de desen-
volvimento que façam com que um desenvolvedor não implemente a interface requerida,
fazendo com que o mesmo duplique código desnecessariamente.

Arquitetos também podem especificar Design através de Enums, que são na
linguagem Java, artefatos desenvolvidos para evitar inserção de valores diretos no código.
Esta prática pode ocasionar retrabalho se por algum motivo, houver necessidade de mudar
estes valores, principalmente se referenciados em várias sentenças. Com o Enum, o
desenvolvedor utiliza uma descrição que representa o valor. O uso deste artefato evita a
dívida técnica, pois os valores corretos a serem utilizados no código estarão concentrados
em uma única variável, prevenindo correções em diversos locais em que estão inseridos
os valores diretos.

Outro artefato utilizado por arquitetos ao projetar o Design são as anotações:
metadados cuja função é representar aspectos em tempo de execução. As classes de
reflexão da linguagem Java podem lê-los, obtendo valores e executando fluxos sem a
necessidade de alterar a estrutura interna de funcionalidades, o que significa dizer neste
caso que não há acoplamento. Quando um desenvolvedor deixa de utilizar uma anotação
para representar um comportamento, significa dizer que ele desprezou funcionalidades já
criadas para reimplementá-las dentro de outros métodos na aplicação, ocasionando Dívida
Técnica. A dívida é representada pelo tempo gasto para desfazer a duplicação e obedecer
ao design especificado.

Os problemas de design possíveis de ocorrer, citados nos parágrafos anteriores,
motivaram a criação de algoritmos que disponibilizam algumas asserções sobre o cabeça-
lho destes artefatos. Em suma, os algoritmos dessa ordem devem ser criados para:

1. Saber se uma classe está dentro do pacote correto
2. Verificar se a classe é encontrada
3. Verificar a herança (não aplicável a enums)
4. Verificar se a implementação estabelecida está correta (não aplicável a interfaces e

anotações)
5. Verificar se o artefato contem enums, interfaces e classes internas
6. Verificar modificadores, tais como privado, público, final ou abstrata.

A análise de seus resultados se encontra na seção 4.7.3. Porém, muitos outros
problemas de design podem estar relacionados ao restante da composição destes artefatos:
atributos e métodos. Estes problemas serão discutidos nas seções 4.3.3 e 4.3.4
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4.3.3 Algoritmos de verificação de atributos de classe, interface,
enums e anotações

Alguns frameworks podem interagir diretamente com atributos de classes, dispa-
rando exceções se não forem encontrados estes atributos ou se os mesmos não obedecerem
a especificações de visibilidade.

Em suma, os algoritmos de verificação de atributos necessitam de:

1. Verificar se existe a classe informada, antes de se prosseguir para as validações de
atributo.

2. Verificar se existe o atributo informado dentro da classe informada
3. Verificar se o tipo informado do atributo confere com a especificação
4. Verificar se a sua estaticidade está de acordo com a especificação.
5. Verificar se a visibilidade (se o atributo é privado, protegido ou público) confere.
6. Verificar se os valores de atributos estão preenchidos conforme especificação.

Em seguida, são feitas considerações sobre verificação de métodos.

4.3.4 Validação de métodos de classes, interfaces, enums e anotações

Arquitetos podem sugerir a criação de métodos para evitar acoplamento e menor
carga de responsabilidades por método, além de garantir o reuso de funcionalidades.

Em suma, para verificação de métodos, os algoritmos necessitam de:

1. Verificar se existe a classe do método
2. Verificar se o método existe
3. Verificar se os tipos informados dos parâmetros conferem.
4. Verificar se a estaticidade confere
5. Verificar se a visibilidade confere
6. Verificar se o retorno confere.

Foram realizados esforços também para verificação dos nomes dos parâmetros.
Porém, por padrão, a Máquina virtual Java não identifica o nome dos mesmos, a não
ser que se informe explicitamente no momento de criação do Arquivo JAR que estes
parâmetros devem ser reconhecidos. Como este é um cuidado facilmente esquecido e pode
comprometer as análises, serão mostrados nos algoritmos referentes a esta implementação
como o Javassist (JAVASSIST, 2015), um outro arcabouço de funcionalidades de inspeção
de código e manipulação de binários na linguagem Java resolveria este problema por meio
de comentários no código.

De forma semelhante, a funcionalidade de validação de métodos de interface
requer como parâmetros um texto informando em que interface deve ser procurado o
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método e um objeto do tipo InterfaceMethodConstraint, que representa o modelo reflexivo
para validação de métodos de interface. Em relação à verificação de métodos de classe,
na validação de métodos de interface não são necessárias verificações de estaticidade ou
visibilidade do método, uma vez que todo método de interface é abstrato e público, sendo
necessário verificar apenas a sua existência.

4.3.5 Validação de Regras de Design Personalizadas

As estratégias de validação anteriores podem ainda não atender a solicitações
específicas de design. Para flexibilizar a detecção de violações destas regras específicas,
deve ser disponibilizado um módulo que encapsula uma ferramenta de análise de confor-
midade e o Módulo de Detecção Básico, permitindo que arquitetos desenvolvam artefatos
de códigos contendo suas próprias regras de design e acompanhem os problemas de design
de sua aplicação de maneira mais abrangente. Para extração dos valores dessas métricas,
foi proposto o uso de um Módulo de Coleta de Métricas, discutido na seção seguinte.

4.4 Módulo de Coleta de Métricas

No capítulo 3, foi possível verificar que os tempos coletados pelo módulo de
mineração não seriam adequados para proposta de um modelo de estimativa da Dívida
Técnica. Então, para prover outras métricas que colaborem para um modelo de estimativa
de dívida técnica é necessário um serviço que realize a análise da implementação de
projetos de software em busca de degradações nos aspectos de qualidade de um software.
Estes aspectos podem variar desde a complexidade ciclomática de um software até a carga
de responsabilidades que uma classe possui.

Entende-se que este serviço de análise é complexo: requer o entendimento de
uma infinidade de técnicas para quantificar determinados aspectos de qualidade seguido
de uma implementação que analise de binários de software e disponibilizem meios ade-
quados de visualização de problemas encontrados, além do processo de testes, suposta-
mente meticuloso, uma vez que a finalidade do serviço é quantificar variáveis que re-
presentam qualidade. Neste caso, é proposta a integração com a plataforma Sonarqube.
Assim, é possível extrair através de mecanismos de comunicação providos pela ferra-
menta os valores de métricas, tais como complexidade ciclomática, número de linhas de
código, número de linhas comentadas, número de pacotes importados e outras métricas
que podem auxiliar na quantificação da dívida técnica de design de um projeto.

As estratégias apresentadas até o momento permitem a especificação de regras de
design, verificar se as mesmas foram contempladas ou não e extrair métricas de qualidade
de um projeto. Porém, se faz necessário concentrar estas informações em um único local
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e prover um mecanismo para acompanhar a adequação das violações de regras de design.
Para prover estas funcionalidades, é proposta a utilização de um módulo de Gestão de
Projetos.

4.5 Módulo de Gestão de Projetos

Na Seção 4.3, foi mostrado que módulo de detecção de violações permite
analisar o Design de artefatos de código e encontrar inconsistências em relação a sua
especificação, caracterizando assim violações. Porém, esta abordagem não é suficiente
para quantificação automatizada da dívida de design, visto que é necessário reunir dados
históricos e representar o seu custo estimado, proveniente do tempo para readequação de
design. Para registrar estes dados e obter estes custos, foi proposta a integração do módulo
de detecção a um sistema de Gerenciamento de Projetos, o Redmine (REDMINE, 2015).

O Redmine permite o acompanhamento de solicitações feitas a um projeto e que
as mesmas possam ser atribuídas a um responsável que descreve as ações tomadas para
atendê-las. Ao fim do fluxo, é possível verificar o tempo decorrido até a conclusão da
solicitação. A ferramenta ainda dispõe de um mecanismo de comunicação que permite
que sistemas externos se autentiquem e cadastrem solicitações. Desta forma, é possível
que problemas encontrados pelo módulo de detecção sejam importados para projetos do
Redmine em forma de solicitações que, ao serem atendidas, constituirão uma base de
dados histórica sobre problemas de design.

Na seção seguinte será explicada como se dá a integração entre os módulos de
detecção de violações, Coleta de Métricas e Gestão de projetos, assim como o papel dos
agentes envolvidos.

4.6 Processo de Integração

O desenvolvimento dos módulos de Detecção de Violações, Coleta de Métricas
e de Gestão de Projetos permitiram o acompanhamento de solicitações respectivas a
violações de Design e a verificação de métricas de qualidade em um único local. A Figura
4.3 ilustra o processo de integração:
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Figura 4.3: Processo de integração entre Sonar, Redmine e abor-
dagens propostas

O fluxo do processo compreende a utilização do módulo de integração, onde são
solicitados: o bytecode, que é um binário que especifica como deve ser o design da apli-
cação e o código-fonte do projeto compactado. O código-fonte deve conter um arquivo
descritor gerenciável pela aplicação de gerenciamento de dependências Maven (POR-
TER; ZYL; LAMY, 2015), que contém informações de como este programa (executado
programaticamente) deve gerar o artefato e, em seguida, iniciar uma tarefa de análise pela
plataforma Sonarqube, que segue os mesmos padrões estabelecidos pelo Maven ao im-
portar o código fonte. Após esta etapa, a abordagem deve então solicitar que o Redmine
crie um projeto e que nele constem as métricas coletadas pelo Sonarqube. Por fim, são
criadas solicitações no sistema de gestão de projetos, cujo conteúdo são os aspectos de
design violados. Esta estratégia gerou alguns produtos de software, cujos resultados serão
discutidos na seção 4.7.

4.7 Análise dos Resultados

Nesta seção, serão analisados os resultados decorrentes da integração entre todos
os produtos de software desenvolvidos nesta abordagem. Antes de qualquer interpretação,
na Seção 4.7.1 será mostrado como a configuração de ambiente contribuiu para o desen-
volvimento da abordagem. Na Seção 2.4, será exposto como a aplicação mais adequada
para checagem de conformidade foi selecionada e quais provas foram feitas para testar
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sua eficiência. Na seção 4.7.2, serão discutidos os resultados obtidos por cada algoritmo
do Módulo de Detecção de Violações. Na Seção 4.7.4, serão discutidos os resultados ob-
tidos no desenvolvimento do Módulo de Construção de Artefatos. Na Seção 4.7.5, será
mostrado como o Módulo de Coleta de métricas viabilizou o processo de coleta. Na Seção
4.7.6, será mostrado como dados históricos foram armazenados pelo Módulo de Gestão
de projetos. Por fim, na Seção 4.7.7 serão discutidos os ganhos obtidos pela aplicação
resultante: a Infraestrutura de Análise e Coleta de Métricas.

As seções a seguir demonstram como operam os componentes mencionados.

4.7.1 Configurações de Ambiente

Os módulos são desenvolvidos com o nível oito de compilação da Máquina
virtual Java. As bibliotecas dos projetos são gerenciadas pelo gerenciador de dependências
Maven, que baixa automaticamente as dependências na máquina de desenvolvimento.
A figura 4.4 mostra como é o processo de checkout (importação do código-fonte) para
estação do usuário:

Figura 4.4: Processo de checkout realizado pelo Maven

O processo de montagem (build) do arquivo JAR também é automatizado,
facilitando a exportação do projeto como uma dependência para outros projetos.
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4.7.2 Infraestrutura de Coleta de Métricas

Na seção 4.7 foi apresentada uma visão geral sobre como seriam integrados os
módulos de Detecção de violação, Coleta de Métricas e Gestão de Projetos. Esta infra-
estrutura é o resultado da junção de alguns produtos de software, denominados: Maven
Utils, que faz uma abstração do software de gerência de dependências Maven, Sonar Utils,
que abstrai funcionalidades da aplicação Sonar e Redmine Utils, que abstrai funcionali-
dades da ferramenta Redmine. A Figura 4.5, ilustra, do ponto de vista arquitetural, como
se dá esta integração.

Figura 4.5: Arquitetura de integração entre os módulos propostos

De forma geral, a figura demonstra a relação de dependência entre a aplicação
principal representada pelo pacote DTDApp e os pacotes redmineutils, mavenutils e
sonarutils. O módulo principal, que contém a interface gráfica e a lógica principal da
aplicação se encontram em DTDApp, que, por sua vez, depende dos demais pacotes
redmineutils que provê serviços de interação com a ferramenta Redmine e serviços de
interação com a ferramenta Sonarqube. Esta último pacote, por sua vez, possui uma
relação de dependência com o pacote mavenutils que provê a interação com a aplicação
Maven.

As seções a seguir demonstram quais os resultados provenientes das operações
de cada um dos componentes mencionados.
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Módulo de Detecção de Violações Básicas

Ao verificar que o componente selecionado na Seção2.4.1 para checagem de
conformidade denominado Design Wizard (BRUNET; GUERRERO; FIGUEIREDO,
2009) contemplava asserções de Design para quase todos os artefatos da linguagem Java,
decidiu-se reduzir a complexidade de seu uso e minimizar retrabalho. A compreensão do
framework permitiu o desenvolvimento de um módulo que encapsula regras a um nível de
abstração ainda mais alto do que o proposto pela ferramenta, de maneira a verificar todas
as regras pertinentes à associação de uma classe, um método, interface, atributo, pacotes,
enumeráveis e anotações em apenas algumas funções, disponibilizadas por meio de uma
camada de detecção básica de violações, desacoplada do projeto principal a que se destina
este trabalho.

Um modelo de domínio similar ao modelo de entidades do Design Wizard
também foi desenvolvido. Esta solução se diferencia do Design Wizard uma vez que suas
classes de domínio são gerenciáveis pela Java Persistence API, o que permite que um
conjunto de regras de design possa ser persistido em um banco de dados. Desta forma,
tanto o modelo de verificação quanto os resultados de exceções capturadas pelo módulo
de detecções podem ser salvos, permitindo análises futuras.

No diagrama de classes abaixo está representada a arquitetura do módulo de-
senvolvido, contendo uma camada de validação que totalizou 1736 linhas de código e as
classes de domínio:

Figura 4.6: Arquitetura do Módulo de Detecção



4.7 Análise dos Resultados 65

A camada de validação, representada pela classe BasicValidator, foi capaz de
analisar arquivos contendo a implementação do software (bytecode). Ao fim da análise,
uma lista de violações de especificação de design poderia então ser repassada a qualquer
sistema externo desenvolvido na linguagem Java que encapsulasse a camada de validação.
O processo resultante pode ser mais bem compreendido na figura 4.7:

Figura 4.7: Fluxo de funcionamento - Módulo de Detecção Básico

Embora o Design Wizard proporcione facilidades na verificação de Design, o
mesmo não permitiu extrair alguns dados do bytecode, tais como metadados de anotações
e valores de constantes e atributos. Para solucionar este problema, foi utilizada a API
Javassist.

As seções subsequentes explicam como especificações de design providas pelo
Design Wizard são encapsuladas para posterior avaliação no contexto da dívida técnica.
São disponibilizadas funcionalidades que englobam aspectos gerais de design dos artefa-
tos de software: pacotes, classes, interfaces, métodos, atributos, enums e anotações, cujos
algoritmos poderão ser vistos no Apêndice C e seus casos de testes acompanhados no
Apêndice D.

4.7.3 Algoritmo de validação de pacotes

Na seção 4.3, foi discutida a motivação de se criar um algoritmo para verificação
de regras de Design relacionadas a pacotes. Assim, o algoritmo de validação de pacotes
possibilitou constatar se um pacote existe através de seu nome. A procura é realizada



4.7 Análise dos Resultados 66

diferenciando-se letras maiúsculas e minúsculas. Em caso das asserções do módulo falhar,
é retornada uma lista de objetos com as asserções falhas, contendo sua descrição e tipo de
problema.

Algoritmos de validação de classes, interfaces, enums e anotações

Na seção 4.3.2 foi mostrada a necessidade de se prover alguns mecanismos de
especificação de design para entidades que comportam funcionalidades e suas respectivas
lógicas. Para auxiliar o monitoramento de violações de classes, foi desenvolvido um
algoritmo para encapsular todas as funções de verificação de design de classes providas
pelo Design Wizard. O parâmetro a ser passado é um objeto denominado ClassConstraint,
que é um modelo reflexivo da classe Class presente na linguagem Java. As asserções
encapsuladas foram:

1. Saber se uma classe está dentro do pacote correto. Este pacote é representado
pelo Objeto PackageConstraint dentro do objeto ClassConstraint, retornando uma
exceção de qual seria o pacote esperado em caso de falha.

2. Verificar se a classe é encontrada pelo nome especificado, diferenciando-se letras
maiúsculas e minúsculas.

3. Verificar se a classe foi declarada como uma interface.
4. Verificar se a herança estabelecida para a classe está correta, informando qual a

classe associada na herança em caso de falha na asserção.
5. Verificar se a implementação estabelecida para classe está correta, onde serão

informadas todas as interfaces esperadas e todas associadas em caso de falha nas
asserções.

6. Verificar se a classe contem enums, interfaces e classes internas. Em caso de falha
de asserção, serão informadas todas as classes esperadas e as que foram associadas
na implementação.

7. Verificar se a classe foi declarada com modificadores corretos, tais como privado,
público, final ou abstrata.

Similar à abordagem anterior, foi desenvolvida uma funcionalidade de validação
de interfaces que requer como parâmetro um objeto do tipo InterfaceConstraint, um
modelo reflexivo para validação de interfaces. Os resultados permitiram fazer as mesmas
considerações na validação de classes, onde a única diferença neste algoritmo se deu na
validação de uma interface não declarada como uma classe.

Para garantir que especificações sobre o artefato Enum fossem seguidas, foi de-
senvolvida uma funcionalidade para sua verificação. A validação de Enums se diferenciou
da validação de classes quanto à avaliação de extensão, pois enums não podem herdar
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características de outros enums. Da mesma forma se procedeu com modificadores de abs-
tração, que não são permitidos. A diferença de asserções se deu na verificação se o enum
foi declarado como uma interface ou foi declarado como uma classe. Os aspectos de ve-
rificação de métodos e atributos são os mesmos de uma classe. O parâmetro esperado por
esta funcionalidade é um objeto do tipo EnumConstraint, modelo de reflexão para classe
Enum da linguagem Java.

Também foram criados algoritmos para validar anotações. Neles foram conside-
radas somente: a existência da anotação no pacote passado por parâmetro e se a mesma
não foi definida como uma interface. Outra funcionalidade implementada foi a constata-
ção da presença de anotações em um método ou atributo, seja ele de classe, interface ou
de um enum.

Todos os algoritmos citados anteriormente foram desenvolvidos somente para
validar especificações para os cabeçalhos dos artefatos, sendo complementados pelos
algoritmos de verificação de atributos e métodos, discutidos nas seções 4.7.3 e 4.7.3. Esta
estratégia permitiu a redução do acoplamento e a carga de responsabilidades por método.

Algoritmos de verificação de atributos de classe, interface, enums e anotações

Na seção 4.3.3 foi discutida a motivação para se verificar a conformidade de atri-
butos em relação a sua especificação. Para garantir estas especificações de design solicita-
das em classes, foi criada uma funcionalidade que espera como parâmetro dois atributos:
um texto informando o nome da classe e um objeto do tipo ClassAttributeConstraint, que
é uma classe de domínio que representa um modelo de reflexão das características de um
atributo de classe na linguagem Java. As validações necessárias encapsuladas do Design
Wizard para este artefato permitiram:

1. Verificar se existe a classe informada, antes de se prosseguir para as validações de
atributo.

2. Verificar se existe o atributo informado dentro da classe informada, buscando-se o
mesmo pelo nome.

3. Verificar se o tipo informado do atributo confere com a implementação, informando
qual o tipo associado e qual o tipo esperado.

4. Verificar se a sua estaticidade está de acordo com a implementação.
5. Verificar se a visibilidade (se o atributo é privado, protegido ou público) confere.

A validação a seguir só foi possível com o uso da API Javassist:
6. Verificar se os valores de atributos estão preenchidos conforme especificação. Neste

caso, a API faz a importação do projeto analisado como se este fosse parte da
aplicação. Com isso, é possível usar a própria API de reflexão da linguagem Java
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para inspecionar valores. Para evitar conflitos de comparação entre tipos, os valores
comparados são convertidos em bytes.

De forma semelhante, foi criada uma funcionalidade que permitiu a validação de
atributos de interface. O algoritmo requer como parâmetros: um texto informando em que
interface deve ser procurado o atributo e um objeto do tipo InterfaceAttributeConstraint,
que representa o modelo reflexivo para validação de atributos de interfaces. Em relação
à verificação de atributos de classe, na validação de atributos de interface não são
necessárias verificações de estaticidade ou visibilidade do método, uma vez que todo
método de interface é estático, abstrato e público, sendo necessário verificar apenas a
sua existência e valores associados.

Foram criadas também funcionalidades que permitiram a verificação de atributos
de anotações. Em relação aos algoritmos anteriores, verificam-se neste apenas o tipo
e os valores apresentados pelos atributos. Os atributos de Enum também puderam ser
verificados através da criação de um algoritmo que opera da mesma forma que o algoritmo
de verificação de atributos de classe apresentado anteriormente.

Validação de métodos de classes, interfaces, enums e anotações

Na seção 4.3.4, a motivação para criação de funcionalidades de validação de
métodos foi discutida. Então, para verificação dos métodos de classe, foi criado um
algoritmo que requer dois parâmetros: um texto representando a classe a ser procurada
e um objeto do tipo ClassMethodConstraint, que representa um modelo de reflexão de
todas as restrições que podem ser feitas à uma classe. A abordagem então encapsulou as
seguintes verificações:

1. Verificar se existe a classe informada.
2. Verificar se existe o método informado. Neste caso, há um atributo no objeto

de restrições de classe que representa os parâmetros a serem informados. Os
parâmetros são então concatenados ao nome do método, formando uma assinatura.
Desta forma, o Design Wizard consegue fazer a busca pelo nó que representa o
método.

3. Verificar se os tipos informados dos parâmetros conferem.
4. Verificar se a estaticidade confere.
5. Verificar se a visibilidade confere.
6. Verificar se o retorno confere.

Foram realizados esforços também para verificação dos nomes dos parâmetros.
Porém, por padrão, a Máquina virtual Java não identifica o nome dos mesmos, a não
ser que se informe explicitamente no momento de criação do Arquivo JAR que estes
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parâmetros devem ser reconhecidos. Como este é um cuidado facilmente esquecido e pode
comprometer as análises, serão mostrados nos algoritmos referentes a esta implementação
só como o Javassist resolveria este problema por meio de comentários no código.

De forma semelhante, foi criada uma funcionalidade que permitiu a validação
de métodos de interface. O algoritmo por ela representado requer como parâmetros um
texto informando em que interface deve ser procurado o método e um objeto do tipo
InterfaceMethodConstraint, que representa o modelo reflexivo para validação de métodos
de interface. Em relação à verificação de métodos de classe, na validação de métodos de
interface não são necessárias verificações de estaticidade ou visibilidade do método, uma
vez que todo método de interface é abstrato e público, sendo necessário verificar apenas
a sua existência.

Módulo de Análise de Regras Personalizadas

Na seção 4.3.5, foi explicado que talvez todas as considerações realizadas pelo
módulo de detecção básico ainda não pudessem atender às especificações do arquiteto
de software. De maneira a permitir que estas especificações de Design pudessem ser
ilustradas de forma mais dinâmica, foi criado um Módulo de detecção de Violações de
Design Personalizadas. Os algoritmos aplicados neste módulo permitiram a verificação
destas violações através da análise estática do código fonte em relação a um arquivo
binário que contem as regras que a serem analisadas, importado em tempo de execução.

Uma vez que um o código fonte da aplicação foi analisado, o mesmo é repassado
ao Módulo de Construção de Artefatos, um coadjuvante que irá preparar a aplicação
para ser importada pela infraestrutura, passando por outras análises descritas nas seções
subsequentes.

4.7.4 Módulo de Construção de Artefatos

O Módulo de Comunicação com Sistema de Construção de Artefatos represen-
tado pelo pacote Maven Utils permitiu a elaboração de um mecanismo para transformar o
código fonte informado à infraestrutura em um artefato gerenciável pelo Maven. Com este
resultado foi possível transformar o código fonte enviado em bytecode, tornando possível
trabalhar em conjunto com as API´s Design Wizard e Sonar.

Outro resultado obtido com esta abordagem, foi a leitura do arquivo descritor de
projetos do Maven (arquivo pom.xml) contido no código fonte, possibilitando a extração
do nome do artefato e sua versão para criação de um projeto gerenciável pela aplicação
Redmine.

A arquitetura deste módulo permitiu ainda a recepção de parâmetros para invocar
outras tarefas do Maven. Esta funcionalidade foi útil para solicitar análises programati-



4.7 Análise dos Resultados 70

camente ao Sonar, criando-se assim uma integração com o mesmo. Os resultados desta
integração serão discutidos na seção posterior.

4.7.5 Módulo de Coleta de Métricas

Na seção 4.4, foi proposta a integração com a plataforma Sonarqube. Para isso,
foi criado o Módulo de Coleta de Métricas, representado pelo pacote Sonar Utils. Este
módulo permitiu a abstração do Web Service de métricas da aplicação Sonar, que tornou
possível, após terminada a análise estática do artefato solicitado pela aplicação Maven, a
extração de valores de métricas repassadas futuramente à aplicação Redmine.

A aplicação desenvolvida permite solicitar de forma dinâmica as métricas a
serem coletadas, onde um enumerável (Enum) foi criado para atribuir em cada uma de
suas descrições um parâmetro de requisição do SonarQube, tornando a interação com o
Web Service acionável por elementos de mais alto nível.

As métricas mapeadas nesta abordagem foram: complexidade ciclomática, nú-
mero de linhas de código, número de linhas comentadas, número de pacotes importados.
Se estas métricas ainda não forem suficientes, a arquitetura permite que sejam criadas
mais descrições dentro do enumerável e atribuídos novos valores de requisição, como por
exemplo, valores de métricas disponibilizados por plug-ins instalados no Sonar.

4.7.6 Módulo de Gestão de Projetos

No capítulo 4.5, foi explicitada a necessidade de um módulo de Gestão de
Projetos e da utilização do Redmine para este serviço. Este serviço, representado na
arquitetura pelo pacote Redmine Utils, permitiu a inserção de dados sobre métricas
de Design e o acompanhamento das solicitações criadas pelo Módulo de Detecção de
Violações.

O serviço desenvolvido permitiu a abstração dos web services de projetos e de
solicitações, respectivamente. A abstração do serviço de projetos permitiu que os artefatos
de uma determinada versão analisados pelo Sonar fossem criados no Redmine em forma
de projetos e os valores das métricas coletadas pelo Módulo de Coleta de métricas
inseridos como valores de campos personalizados.

A abstração do serviço de solicitações permitiu ainda que as violações encon-
tradas pelo Módulo de Detecção de Violações fossem importadas para o Redmine. Desta
forma, os valores importados de todos os serviços, somados ao tempo de resolução das
solicitações permitem a formulação de modelos estatísticos para estimativa de Dívida téc-
nica e a constituição de uma base de dados histórica sobre problemas de Design.



4.7 Análise dos Resultados 71

4.7.7 Infraestrutura de Análise e Coleta de Métricas

Na Seção 4.6 foi mostrado como ocorre o processo de integração entre os
módulos presentes nesta abordagem. Para ativação deste processo, foi desenvolvido um
módulo de integração, representado pelo pacote DTD App. Nesta seção, são mostradas
as telas da aplicação construída, o ExtractMD (Extrator de Métricas de Design) e os
resultados produzidos pelas interações necessárias para analisar o código fonte de uma
aplicação.

O usuário do sistema submete um arquivo compactado contendo o código fonte
da aplicação a ser analisada. Para que seja feita a checagem de conformidade e coletar
métricas para estimativa da Dívida Técnica decorrente de violações de conformidade,
é necessário que também seja submetido um arquivo binário (JAR, WAR, EAR) que
contém as Regras de Design a serem analisadas, expressadas por meio de algoritmos.
O responsável pela codificação destes algoritmos (engenheiro de software, arquiteto
de software, analista de testes e profissionais correlatos) tem a opção de utilizar as
funções do Módulo de Detecção Básico, do próprio Design Wizard, ou ainda, fazer suas
próprias verificações e expressar as violações que deseja capturar por meio de uma Issue

(artefato de código que representa uma violação). A Figura 4.8 ilustra como é feito o
relacionamento entre estes dois arquivos:

Figura 4.8: Interface de importação de código fonte e de arquivo
binário do sistema ExtractMD

O código fonte importado deve ser gerenciável pela aplicação Maven, pois o
projeto deverá ser analisado pelo Sonarqube, que exige esta configuração. As informações
de nome do artefato e versão também serão utilizadas para criar um projeto no Redmine.
Ao pressionar o botão “Analisar”, o serviço de análise executa toda a lógica desenvolvida
no arquivo JAR para encontrar as violações. Enquanto o processo de análise ocorre, o
sistema exibe uma tela informando o usuário sobre o trabalho em andamento, conforme
mostra a Figura 4.9
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Figura 4.9: Interface de processamento do sistema ExtractMD

O processo de Análise envolve: executar serviço de interpretação do bytecode

que contém as Regras de Design a serem aplicadas na análise, acionar os serviços para
criar no Redmine um projeto com as métricas coletadas pelo Sonar e as solicitações
de correção das violações de design encontradas, cujos resultados foram discutidos nas
seções 4.7.2 a 4.7.5. Este serviço permite que com poucas ações um projeto de software
seja analisado e seus dados armazenados, acionando todos os módulos descritos nesta
abordagem.

Para exemplificar a criação de um projeto na aplicação Redmine pela aplicação
ExtractMD com todas as métricas coletadas pelo Sonar, foi criado um exemplo simples:
Foi importado o código fonte de uma aplicação qualquer e um arquivo contendo um
algoritmo que verifica se a classe br.inf.ufg.Author está presente no código fonte. A
interface contendo o projeto criado, as métricas coletadas e as violações detectadas é
exibida a seguir na Figura 4.10:
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Figura 4.10: Interface com projeto do Redmine criado pela apli-
cação ExtractMD

O código fonte não continha a classe solicitada. Então, espera-se que, além das
informações coletadas, a ausência da classe seja detectada e uma tarefa no Redmine
também seja criada, solicitando a correção do problema. O resultado é exibido a seguir na
Figura 4.11

Figura 4.11: Interface com tarefa do Redmine criada pela aplica-
ção ExtractMD

Conforme observado, o problema foi devidamente registrado na aplicação Red-
mine. Desta forma, para cada versão do software analisado, é possível saber as métricas
coletadas pelo Sonar e o tempo de execução de cada tarefa, possibilitando ao longo do
uso da ferramenta proposta constituir uma base de dados histórica sobre problemas de
Design devidamente relacionados com suas métricas e tempo de correção, podendo-se
assim utilizar os dados para formulação de um modelo de estimativa da Dívida Técnica.
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4.7.8 Limitações da abordagem

Quanto ao módulo de detecção de violações, se por um lado, a utilização do mó-
dulo por outros projetos tornou-se menos complexa, por outro, o tamanho da classe de
validação também poderia ser reduzido, minimizando o efeito de classes-deusas, expli-
cado anteriormente neste trabalho, facilitando manutenções futuras e evolução do código.
Este efeito pode ser reduzido dividindo-se a classe de validação em outras menores, sub-
missas hierarquicamente a uma classe maior, que deve representar o comportamento das
classes menores através de polimorfismo.

Outro problema momentâneo, é que o projeto está restrito apenas a análise de
projetos compilados em Java até a versão 7, devido a uma limitação de dependências do
Design Wizard em relação ao seu analisador de bytecodes, que requer uma refatoração
muito grande para ser adequada para as novas versões do Java.

A abordagem ainda se limita à verificação contínua de um processo que evite o
lapso temporal. Se as solicitações cadastradas no Redmine não forem fechadas assim que
realizadas as correções(commits) em um projeto, o uso da variável tempo em um modelo
de estimativa de dívida técnica estará comprometido, porém este dado pode ser ajustado,
alterando a data de solução da tarefa para a mesma data em que o commit foi feito.



CAPÍTULO 5
Conclusões e Trabalhos Futuros

5.1 Considerações Finais

Os algoritmos apresentados neste trabalho permitiram que avaliações de design
pudessem ser feitas com menor complexidade. A associação dos modelos de reflexão a
um modelo de persistência permitiram a comparação de resultados, onde se possibilitou
verificar em um projeto quais artefatos possuem mais problemas, auxiliando nas decisões
de como melhorar o design.

Pode-se concluir que a área concernente à Dívida Técnica, apesar de bastante ex-
plorada, ainda possui lacunas que justificam a sua exploração. Ferramentas de automação
e processos têm sido desenvolvidas com a finalidade de apresentar métricas sobre o custo
de correção de violações e quantificação de esforços de retrabalho. O presente trabalho
confirma esta tendência, apresentando uma maneira automatizada de auxílio na estimativa
da dívida técnica.

Conforme Schmidt (SEI, 2012), a dívida técnica possui capacidades em relação
à arquitetura ainda a serem exploradas, sendo uma delas a checagem de conformidade.
Os esforços demonstrados neste documento visaram explorar esta capacidade, buscando
garantir correto alinhamento ao design de aplicações proposto.

A ideia proposta permitiu um aprimoramento contínuo da estimativa da dívida
em relação às diversas falhas arquiteturais possíveis de se ocorrer, pois foi exposta a
intenção de se construir uma base de dados histórica: O aumento em seu uso provocará
um aumento na amostra de elementos violados e seu tempo de correção, permitindo uma
melhor estimativa da dívida.

Outro ponto que a solução proposta contemplou foi a facilidade gerencial ao
lidar com a dívida técnica: A automação na construção de modelos de verificação de
design permitiu que gestores pudessem acionar uma análise e obter dados com relação ao
software em poucas ações.

Até o desenrolar do presente trabalho, não foram encontradas ferramentas que
visam o auxilio na construção de modelos de estimativa da dívida técnica arquitetural
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nos moldes apresentados. Espera-se que esta abordagem possa contribuir para os estudos
subsequentes no campo da dívida de design.

5.2 Trabalhos Futuros

5.2.1 Modelo de estimativa baseado em Análises Estatísticas

Um Modelo de estimativa baseado em Análises Estatísticas não foi elaborado
nesta versão do trabalho para atender um cronograma em tempo hábil, porém, o Módulo
de Integração é capaz de prover pelo menos as variáveis por meio do Sonarqube.

5.2.2 Interações por meio de UML

Pretende-se fazer com que o modelo a ser usado na análise de conformidade
possa ser configurado dinamicamente pelo usuário por meio de uma interface gráfica,
fazendo-se uma analogia ao Método SQALE, diferenciando-se neste caso o processo de
configuração dos custos de remediação que não existirá em detrimento de já terem sido
estimados por algum modelo configurado nos moldes descritos pela seção anterior.

Para descrição do modelo arquitetural, tem-se até o momento a intenção de usar
a ferramenta PlantUML, pois a mesma fará o papel das ferramentas que trabalham com
o conceito de ADL estudadas, porém de forma visual: fazer conexão entre o design
modelado e a implementação. Outro fator que reforça o seu uso é o fato de possuir
documentação textual, javadoc e conter uma solução que representa modelos reflexivos: a
abordagem por meio de UML. É importante salientar que este é o padrão de modelagem
sugerido pela OMG, característica que as ferramentas de ADL não possuem.

Espera-se desta forma fazer com que o usuário possa ter uma experiência menos
onerosa em relação ao tempo de se realizar descrições textuais a respeito do design que
deseja projetar, mesmo se utilizando uma interface gráfica para isso. Quanto ao cálculo
de dívida técnica, uma vez abstraído o modelo de conformidade, deseja-se verificar a
implementação por um módulo de análise, que irá traduzir a descrição de design abstraída
pelo PlantUML em asserções gerenciadas pelo Design Wizard e realizar associações com
os valores de dívida coletados pelo módulo de mineração de dados.

A abordagem acima pode ser caracterizada como uma abordagem estática e mais
provável de ser realizada por questões de baixa complexidade de execução, podendo-se
talvez ser factível em menor prazo. Porém, estudou-se ainda a possibilidade de se fazer
uma abordagem dinâmica, similar a Spec# (BARNETT et al., 2011), discorrida na revisão
bibliográfica deste documento. Neste sentido, poder-se-ia disparar um aviso em caso de
aumento da dívida em tempo de desenvolvimento, analisando-se anotações em Java ou se
utilizando DbC. Ainda está sendo discutida a produtividade e curva de aprendizado deste
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método, que diferente do anterior ocorreria por meio de instruções de código por parte do
desenvolvedor.

5.2.3 Integração com desenvolvimento orientado a testes por meio de
anotações

Outra ideia que se pode praticar no campo da análise estática é o uso de anotações
da linguagem Java em um Desenvolvimento Orientado a Testes, Analisável via Runtime
através de uma IDE ou no momento em que se faz o Deploy.

5.2.4 Análise em nível de commits

Par analisar a dívida técnica em nível de commits, propõe-se um novo processo
em que ferramentas de gestão de commits tentem fazer builds de tags de projetos
executando-se testes unitários com o DesignWizard. O commit é aprovado apenas se
passarem no teste.
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APÊNDICE A
Prova de conceito da ferramenta Design Wizard

Para verificar se a ferramenta Design Wizard é adequada para verificação da
dívida técnica de Design foi realizada uma prova de conceito. O objetivo desta prova é
realizar uma comparação entre esta ferramenta e o Sonarube, onde ao serem realizadas
análises com as duas ferramentas, as mesmas deverão se mostrar capazes de identificar
desobediências a um padrão de design de software, possibilitando assim quantificar o seu
respectivo valor de dívida técnica. A seguir, na figura A.1: será mostrado o Modelo de
domínio de um portal acadêmico que representa o design de software a ser utilizado neste
experimento:

Figura A.1: Modelo de domínio de um portal acadêmico

Pode-se perceber que uma grande gama de classes está diretamente ligada a
uma superclasse denominada GenericEntity. Isto é uma regra de design (arquitetura/pro-
jeto). Em seguida, impõe-se que as classes de domínio devem estar contidas no pacote
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br.cercomp.ufg.stg.entity e implementarem a interface java.io.Serializable. A Divida téc-
nica do projeto foi então estimada por meio da ferramenta Sonarqube e seus resultados
apresentados na Figura A.2:

Figura A.2: Dívida Técnica antes da verificação de design

Removem-se propositalmente as restrições de herança da classe ”Empregado” e,
novamente, por meio da ferramenta Sonarqube obtêm-se os seguintes valores de dívida
apresentados na Figura A.3
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Figura A.3: Dívida Técnica apos verificação de design

Pode-se perceber que a dívida técnica entre as análises de 15:45 e 15:57 do
mesmo dia permanece inalterada, mesmo após a remoção das restrições. Será Realizada,
então, uma análise de Design com auxílio da ferramenta DesignWizard, conforme o
Algoritmo A.1
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Código A.1 Asserção de design, método “checkHeritage()”
1 public static void checkHeritage(){

2 try {

3 DesignWizard dw = new DesignWizard("stg-infra_teste.jar");

4 //Arquivo a ser comparado

5 ClassNode classNode = dw.getClass("br.ufg.cercomp.stg.entity.Empregado");

6 //Extensão do Arquivo a ser comparado

7 ClassNode extension = new ClassNode("br.ufg.cercomp.entity.GenericEntity");

8 //Realiza um teste unitário

9 assertTrue(classNode.extendsClass(extension));

10 } catch (IOException e) {

11 //Dispara uma exceção caso o arquivo jar nao seja encontrado

12 e.printStackTrace();

13 } catch (InexistentEntityException e) {

14 //Dispara uma exceção caso a entidade comparada não exista

15 e.printStackTrace();

16 }

17 }

Onde então se obtém a seguinte exceção:

at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:55)

at junit.framework.Assert.assertTrue(Assert.java:22)

at junit.framework.Assert.assertTrue(Assert.java:31)

at junit.framework.TestCase.assertTrue(TestCase.java:201)

at DesignTest.checkHeritage(DesignTest.java:9)}

É possível concluir com este experimento que, por meio do Sonar, não é possível
especificar regras de Design e ter o seu valor de Dívida Técnica, aonde se faz necessário
elaborar uma abordagem que obtenha tais violações (objetivo cumprido pelo Design
Wizard) e que em seguida estas violações sejam vinculadas a um valor de dívida técnica
(objetivo a ser realizado através de outra técnica).



APÊNDICE B
Experimentos com desenvolvedores

Nas páginas subsequentes deste apêndice, são mostrados os documentos que
contém as descrição dos problemas utilizados nos experimentos relatados na seção 3.5.4
com os desenvolvedores do CERCOMP para validação dos resultados encontrados pelo
módulo de mineração.



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 0.5 -

RELEASE do Software Deltaspike da Apache, com o objetivo de prova de conceito de uma 

solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Injeção de Dependência 

para uma das classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em sua 

experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“A interface WindowContext não é injetável por containers capazes de passivação (Ex: 

EJB´s). Para isso, deve-se criar um componente derivado de WindowContext que irá 

armazenar uma  instância desta interface ao ser instanciado. Para obedecer a uma 

especificação de design, o nome da classe que representa este componente deve ser 

org.apache.deltaspike.core.impl.scope.window.InjectableWindowContext e a 

instância de WindowContext armazenada em um atributo denominado 

windowContext. O componente criado deverá ter suas instâncias controladas através 

da anotação javax.enterprise.inject.Typed; 

A intenção é que o componente reproduza o comportamento dos métodos contidos na 

interface armazenada. 

Onde houver métodos que retornem a mesma instância da interface, deve ser 

verificado: Se a mesma for nula, um componente denominado 

org.apache.deltaspike.core.api.provider.BeanProvider pode prover sua instância por 

meio de métodos que buscam sua referência contextual, e armazená-lo em 

windowContext, senão, retorne o valor já existente. Uma das classes que podem ser 

usadas como parâmetro para fornecer esta referência é DeltaSpikeContextExtension. 

O componente que produz instâncias de windowContext então, após readequações 

deverá ser capaz de produzir instâncias da classe criada.” 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 



  
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://issues.apache.org/jira/browse/DELTASPIKE-485 

 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas. 

 

Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia o o problema proposto na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a 

seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 3.1.B1 do 

Software Cayenne da Apache Software Foundation, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Factory para uma das 

classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia a descrição do problema abaixo, e em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base 

em sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“A classe org.apache.cayenne.query.SelectQuery só contem um método factory 

que retorna instâncias de apenas um de seus construtores genéricos (Entende-se 

por construtores genéricos aqueles que permitem como parâmetro instâncias do 

tipo Class). Adicione outros métodos que retornem as instâncias destes 

construtores restantes. Devido à uma especificação de Design, estes métodos 

devem ser estáticos e possuir o nome query;” 

 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 

  
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em  

https://issues.apache.org/jira/browse/CAY-1792 

 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas. 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia a descrição proposta na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a seguinte 

pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 4.8.1 do 

Software Lucene da Apache Software Foundation, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação de uma Extensão para uma das classes 

do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em sua 

experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Seria bom se a classe SingletonSortedSetDocValues implementasse operações de 

cardinalidade e pudesse informar a ordem em que está... Não dá para entender porque 

não implementaram essas operações ainda, visto que elas estão previstas  na classe 

RandomAccessOrds.” 

 

Neste caso, a operação correspondente à ordem deve retornar o estado de um atributo 

ord do tipo long e a de cardinalidade um deslocamento matemático de bits do 

atributo ord 64 bits à direita (Uso da expressão >>>), seguido de um 'ou exclusivo' 

(Operador ^) para o número 1. 

Ao setar documentos, um atributo currentOrd e o atributo ord devem receber através 

de operações disponíveis na instância do atributo in a ordem que devem ocupar. Estes 

nomes de atributos devem ser obedecidos devido a uma Especificação de Design. 

A operação que prepara a próxima ordem a ser recebida deve retornar o valor da 

ordem atual e em seguida atribui-la como "sem mais ordens" (NO_MORE_ORDS), um 

mecanismo já disponível no sistema. 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://issues.apache.org/jira/browse/LUCENE-5769 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo experimento 

para exportar as alterações feitas 



 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 

Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia os itens de 1 a 8 propostos na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a 

seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 2.0.1-

RELEASE do Software Spring Batch da Spring Source, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Singleton para uma das 

classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia a descrição do problema abaixo e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base 

em sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Verifique a maneira como foram implementados os componentes denominados 

“Factory Beans” deste projeto e garanta que ao serem utilizadas sugiram o uso do 

padrão de projeto Singleton” 

 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 

 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://jira.spring.io/browse/BATCH-1280 

 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 

 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia a descrição do problema proposto na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, 

responda a seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software 

executados em sua organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga 

realizar essas alterações?_______________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 

1.5.3.RELEASE do Software Spring DataCommons da Spring Source, com o objetivo de prova 

de conceito de uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a 

integração entre Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de 

Software. Neste experimento estaremos monitorando a Implementação  de uma interface 

para uma das classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto abaixo, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em 

sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Para ser capaz de ser injetada por beans CDI que não tem escopo de aplicação, a 

classe org.springframework.data.repository.cdi.CdiRepositoryBean deve implementar 

Passivação. Sua implementação exigirá o retorno de um id: uma constante de classe, 

que deverá ser atribuída assim que a classe for instanciada. Para satisfazer uma 

especificação de design, esse atributo deve se chamar passivationId. 

Espera-se ainda que o formato deste id seja um texto contendo os nomes dos tipos de 

anotação que forem informados, mais o nome do repositório na última posição, todos 

concatenados entre dois-pontos (:). Para satisfazer questões de design, o método que 

fará estas operações deve se chamar createPassivationId. 

Para obedecer a uma especificação de design, as classes internas em 

org.springframework.data.repository.cdi.CdiRepositoryExtensionSupport, deverão 

ser públicas” 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://jira.spring.io/browse/DATACMNS-322 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo experimento 

para exportar as alterações feitas 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia o problema proposto  na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a seguinte 

pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C
Algoritmos do módulo de detecção

Código C.1 Checagem de atributos de anotação
1 public List<Issue> validate(String annotationName, AnnotationAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 FieldNode fieldNode = null;

4 try{

5 fieldNode = designWizard.getField(annotationName + "." + attributeConstraint.getName());

6 }

7 catch(InexistentEntityException e){

8 Issue issue = prepareIssue(

9 "Não foi encontrado o atributo: " +

10 attributeConstraint.getName() + " do tipo " +

11 attributeConstraint.getType() + " na classe " +

12 annotationName,DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name()

13 );

14 issues.add(issue);

15 this.issues.add(issue);

16 }

17 if(fieldNode!= null){

18 try{

19 assertEquals(fieldNode.getType().getName(), attributeConstraint.getType());

20 }

21 catch(AssertionFailedError e){

22 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

23 + " da classe " + annotationName +" , " + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

24 "Esperado: " + attributeConstraint.getName(), DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

25 issues.add(issue);

26 this.issues.add(issue);

27 }

28 }

29 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

30 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

31 try {

32 Class<?> annotationClass = loader.loadClass(annotationName);

33 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize(

34 (Serializable) annotationClass.getField(attributeConstraint.getName()).get(annotationClass)

35 );

36 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue())

37 .equals(SerializationUtils.deserialize(attributeValue))){

38 Issue issue = prepareIssue(

39 "O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da anotação" + annotationName +

40 " possui valor diferente da especificação." +

41 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue())

42 + ". Encontrado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),

43 DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

44 issues.add(issue);

45 this.issues.add(issue);

46 }

47 } catch(ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

48 | IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

49 e.printStackTrace();

50 }

51 }

52 if(issues.isEmpty()){

53 return null;

54 }

55 else{

56 return issues;

57 }

58 }
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Código C.2 Checagem de anotações em atributos
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String classAttributeName, String annotationMethodName,

2 Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>(); Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

4 CtClass clazz = null; Class annotationClass = null;

5 Object[] annotationsInClass = null; int countParameterValuePresence = 0;String entityType = null; DefaultIssueType defaultIssueType;

6 try {clazz = classPool.get(className);}

7 catch (NotFoundException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("A Classe "+ className +

9 " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " +

10 classPresentAnnotationName + "presente", DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

11 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

12 }

13 if(clazz != null){

14 try {annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);}

15 catch (ClassNotFoundException e) {

16 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface ";} else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum ";}

17 else{entityType= " na classe ";}

18 Issue issue = prepareIssue("A anotação " +

19 classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente "

20 + entityType + className, DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

21 issues.add(issue); this.issues.add(issue);}

22 if(annotationClass != null){

23 try {final Object annotationObject =clazz.getAnnotation(annotationClass);

24 CtField classAttribute = clazz.getField(classAttributeName);

25 annotationsInClass = Arrays.stream(classAttribute.getAnnotations()).filter(

26 a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())

27 ).toArray();

28 for(Object a : Arrays.asList(annotationsInClass)){

29 try {Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

30 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

31 if (assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue)) {countParameterValuePresence ++;}

32 }

33 } catch (NoSuchMethodException e) {

34 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " " +

35 entityType + " " + className + " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,

36 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_NOT_FOUND.name());

37 issues.add(issue); this.issues.add(issue);}

38 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

39 Issue issue = new Issue();

40 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " "

41 + entityType + " " + className + " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName +

42 "causa: " + e.getMessage()); issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

43 }

44 } catch (ClassNotFoundException e) {

45 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface ";

46 defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

47 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum ";

48 defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

49 else{entityType= " A classe ";

50 defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

51 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName,

52 defaultIssueType.name());

53 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

54 } catch (SecurityException e1) {entityType = clazz.isInterface()==true?

55 entityType=" da interface":clazz.isEnum()==true?

56 entityType=" do enum":" da classe";

57 Issue issue = new Issue();

58 issue.setMessage("Houve um erro ao acessar o método " + classAttributeName + entityType +" :" + e1.getMessage());

59 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

60 } catch (NotFoundException e1) {

61 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface ";

62 defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

63 else if(clazz.isEnum()){

64 entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

65 else{

66 entityType= " A classe ";defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

67 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem atributo " + classAttributeName,

68 defaultIssueType.name());

69 issues.add(issue); this.issues.add(issue); }

70 }

71 if (annotationsInClass != null && countParameterValuePresence == 0) {

72 if(clazz.isInterface()){

73 entityType= " da interface ";defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

74 else if(clazz.isEnum()){

75 entityType= " do enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

76 else{

77 entityType= " da classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

78 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + entityType + className + " contem método "

79 +annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue ,defaultIssueType.name());

80 issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

81 }

82 return issues;}
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Código C.3 Checagem de anotações em classes
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String annotationMethodName, Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Loader loader = new Loader(this.classPool);Class annotationClass = null;CtClass clazz = null;

3 Object[] annotations = null;int countParameterValuePresence = 0; String entityType = null;DefaultIssueType defaultIssueType;

4 try {clazz = this.classPool.get(className);}

5 catch (NotFoundException e) {

6 Issue issue = prepareIssue("A Classe " + className + " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " + classPresentAnnotationName +

7 "presente", DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(clazz != null){

11 try {

12 annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);

13 final Object annotationObject = clazz.getAnnotation(annotationClass);

14 annotations = Arrays.stream(clazz.getAnnotations()).filter(a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())).toArray();

15 } catch (ClassNotFoundException e) {

16 Issue issue = prepareIssue("A anotação " + classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente

17 na classe " + className,DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

18 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

19 }

20 try {

21 for(Object a : annotations){

22 try {

23 Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

24 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

25 if(assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue))

26 {countParameterValuePresence ++;}

27 }

28 } catch (NoSuchMethodException e) {

29 if(clazz.isInterface()){

30 entityType= " na interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

31 }

32 else if(clazz.isEnum()){

33 entityType= " no enum ";defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

34 }

35 else{

36 entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

37 }

38 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

39 " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,defaultIssueType.name());

40 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

41 }

42 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

43 Issue issue = new Issue();

44 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " na classe " + className +

45 " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName + "causa: " + e.getMessage());

46 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

47 }

48 }

49 } catch (NullPointerException e) {

50 if(clazz.isInterface()){

51 entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

52 }

53 else if(clazz.isEnum()){

54 entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

55 }

56 else{

57 entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

58 }

59 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName, defaultIssueType.name());

60 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

61 }

62 }

63 if (annotations != null && countParameterValuePresence == 0) {

64 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType =DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

65 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

66 else{entityType= " A classe ";defaultIssueType =DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

67 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + " da classe " + className + " contém método "

68 +annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue ,defaultIssueType.name());

69 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

70 }

71 return issues;

72 }
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Código C.4 Checagem de anotações em métodos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String classMethodName, String signature, String annotationMethodName,

2 Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

4 CtClass clazz = null;Class<?> annotationClass = null;Object[] annotations = null;int countParameterValuePresence = 0;

5 String entityType = null;DefaultIssueType defaultIssueType;

6 try {clazz = this.classPool.get(className);

7 } catch (NotFoundException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("A classe " + className + " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " + classPresentAnnotationName +

9 "presente",DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

10 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

11 }

12 if(clazz != null){

13 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface ";defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

14 else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

15 else{entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

16 try {annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);

17 } catch (ClassNotFoundException e) {

18 Issue issue = prepareIssue("A anotação " + classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente " +

19 entityType + className, defaultIssueType.name());

20 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

21 }

22 if(annotationClass != null){

23 try {

24 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND;}

25 else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND;}

26 else{entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND;}

27 CtMethod ctMethod = clazz.getMethod(classMethodName, signature);

28 final Object annotationObject = clazz.getAnnotation(annotationClass);

29 annotations = Arrays.stream(ctMethod.getAnnotations()).filter(a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())).toArray();

30 for(Object a : Arrays.asList(annotations)){

31 try {

32 Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

33 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

34 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

35 if (assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue)) {

36 countParameterValuePresence ++;

37 }

38 }

39 }

40 } catch (NoSuchMethodException e) {

41 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

42 " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,defaultIssueType.name());

43 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

44 }

45 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

46 Issue issue = new Issue();

47 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

48 " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName + "causa: " + e.getMessage());

49 issues.add(issue);

50 this.issues.add(issue);

51 }

52 }

53 } catch (ClassNotFoundException e) {

54 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

55 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

56 else{entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

57 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName,defaultIssueType.name());

58 issues.add(issue);

59 this.issues.add(issue);

60 } catch (NotFoundException e1) {

61 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND;}

62 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND;}

63 else{entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND;}

64 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem método " + classMethodName, defaultIssueType.name());

65 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

66 } catch (SecurityException e1) {

67 entityType = clazz.isInterface()==true?entityType=" da interface ":clazz.isEnum()==true?

68 entityType=" do enum ":" da classe ";

69 Issue issue = prepareIssue("Houve um erro ao acessar o método " + classMethodName + entityType

70 +className,defaultIssueType.name());

71 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

72 }}

73 if (annotations != null && countParameterValuePresence == 0) {

74 if(clazz.isInterface()){entityType=" da interface "; defaultIssueType =DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

75 if(clazz.isEnum()){entityType=" do enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

76 else{entityType = " da classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

77 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + entityType + className + " contém método " +

78 annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue,entityType );

79 issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

80 }

81 return issues;

82 }
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Código C.5 Checagem de anotações
1 public List<Issue> validate(AnnotationConstraint annotationConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 if(!designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).isInterface()){

5 Issue issue = prepareIssue("A anotação " +

6 annotationConstraint.getName() + "foi declarada como uma classe",DefaultIssueType.ANNOTATION_AS_CLASS_DECLARATION.name());

7 issues.add(issue);

8 this.issues.add(issue);

9 }

10 try{

11 assertTrue(designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).getPackage().getName().equals(annotationConstraint.getPackageConstraint().getName()));

12 }

13 catch(AssertionFailedError e){

14 PackageConstraint pkg =annotationConstraint.getPackageConstraint();

15 String pkgName = "";

16 if(pkg != null){

17 pkgName = pkg.getName();

18 }

19 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para a anotação" +

20 annotationConstraint.getName() +" , " + "Associado: "+designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).getPackage().getName() +" , " + "Esperado: " + pkgName,DefaultIssueType.ANNOTATION_IN_WRONG_PACKAGE.name());

21 issues.add(issue);

22 this.issues.add(issue);

23 }

24 }

25 catch (InexistentEntityException e) {

26 Issue issue = prepareIssue("A anotação "+annotationConstraint.getName() + " não foi encontrada" ,DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

27 issues.add(issue);

28 this.issues.add(issue);

29 }

30 if(issues.isEmpty()){

31 return null;

32 }

33 else{

34 return issues;

35 }

36 }
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Código C.6 Checagem de atributos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, ClassAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 FieldNode fieldNode = designWizard.getField(className + "." + attributeConstraint.getName());

5 if(fieldNode != null){

6 Modifier modifier = fieldNode.getVisibility();

7 if(modifier.isVisibility()){

8 if(!modifier.toString().equalsIgnoreCase(attributeConstraint.getAccessModifier())){

9 Issue issue = prepareIssue("Modificador de acesso incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() +

10 " da classe " + className +" , "

11 + "Associado: " + modifier.toString().toLowerCase() + " , " +

12 "Esperado: " + (attributeConstraint.getAccessModifier().toLowerCase()==null?"public":

13 attributeConstraint.getAccessModifier().toLowerCase()),

14 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

15 issues.add(issue);

16 this.issues.add(issue);

17 }

18 }

19 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

20 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className +" , "

21 + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

22 "Esperado: " + attributeConstraint.getType()==null?"nenhum":attributeConstraint.getType(),

23 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

24 issues.add(issue);

25 this.issues.add(issue);

26 }

27 if(fieldNode.isStatic() != attributeConstraint.isStatic()){

28 String staticModifierAssociado = fieldNode.isStatic()?"static":"nenhum";

29 String staticModifierEsperado = attributeConstraint.isStatic()?"static":"nenhum";

30 Issue issue = prepareIssue("Modificador estatico incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className +" , "

31 + "Associado: " + staticModifierAssociado + " , " +

32 "Esperado: " +staticModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

33 issues.add(issue);

34 this.issues.add(issue);

35 }

36 if(attributeConstraint.isFinal() != fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

37 String finalModifierAssociado = fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"nenhum";

38 String finalModifierEsperado = attributeConstraint.isFinal()?"final":"";

39 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe "

40 + className +" , "

41 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " +

42 "Esperado: " +finalModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_FINAL_DECLARATION.name());

43 issues.add(issue);

44 this.issues.add(issue);

45 }

46 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

47 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

48 try {

49 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(className);

50 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass.

51 getField(attributeConstraint.getName()).get(interfaceClass));

52 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

53 .deserialize(attributeValue))){

54 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className + " possui

55 valor diferente da especificação" +

56 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ". Encontrado:

57 " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

58 issues.add(issue);

59 this.issues.add(issue);

60 }

61 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

62 |IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

63 e.printStackTrace();

64 }

65 }

66 }

67 }

68 catch(InexistentEntityException e){

69 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do tipo " + attributeConstraint.getType() +

70 " na classe " + className, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

71 issues.add(issue);

72 this.issues.add(issue);

73 }

74 if(issues.isEmpty()){

75 return null;

76 }

77 else{

78 return issues;

79 }

80 }
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Código C.7 Checagem de atributos de interface
1 public List<Issue> validate(String interfaceName, InterfaceAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 FieldNode fieldNode = null;

4 try{

5 fieldNode = designWizard.getField(interfaceName + "." + attributeConstraint.getName());

6 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

7 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da interface " +

8 interfaceName +" , "

9 + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

10 "Esperado: " + attributeConstraint.getType(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

11 issues.add(issue);

12 this.issues.add(issue);

13 }

14 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

15 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

16 try {

17 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(interfaceName);

18 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass.getField(attributeConstraint.

19 getName()).get(interfaceClass));

20 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

21 .deserialize(attributeValue))){

22 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName + " possui valor diferente da especificação." +

23 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ". Encontrado: "

24 + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

25 issues.add(issue);

26 this.issues.add(issue);

27 }

28 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

29 | IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

30 e.printStackTrace();

31 }

32 }

33 catch(InexistentEntityException e){

34 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint

35 .getName() + " do tipo " + attributeConstraint.getType() + " na interface " + interfaceName,

36 DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

37 issues.add(issue);

38 this.issues.add(issue);

39 }

40 if(issues.isEmpty()){

41 return null;

42 }

43 else{

44 return issues;

45 }

46 }

Código C.8 Checagem de pacotes
1 public Issue validate(PackageConstraint packageConstraint){

2 try{

3 designWizard.getPackage(packageConstraint.getName());

4 }

5 catch(InexistentEntityException e){

6 Issue issue = prepareIssue("Pacote não encontrado: " + packageConstraint.getName(),DefaultIssueType.PACKAGE_NOT_FOUND.name());

7 this.issues.add(issue);

8 return issue;

9 }

10 return null;

11 }
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Código C.9 Checagem de classes
1 public List<Issue> validate(ClassConstraint classConstraint){

2 ClassNode classNode = null; List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

3 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null; Set<String> foundInnerInterfaces = null;

4 Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{classNode = designWizard.getClass(classConstraint.getName());}

6 catch(InexistentEntityException e){

7 Issue issue = prepareIssue("Classe anônimas encontrada: " + classConstraint.getName(), DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(classNode != null){

11 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

12 catch(AssertionFailedError e){

13 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() + " foi declarada como uma interface",

14 DefaultIssueType.CLASS_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

15 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

16 }

17 PackageConstraint pkg = classConstraint.getPackageConstraint();

18 String pkgCtName = "";

19 if(pkg != null){pkgCtName = pkg.getName();}

20 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgCtName));}

21 catch(AssertionFailedError e){

22 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

23 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

24 "Esperado: " + pkgCtName,DefaultIssueType.CLASS_IN_WRONG_PACKAGE.name());

25 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

26 }

27 String extension = "java.lang.Object";

28 if(classConstraint.getExtension() != null){

29 try{extension = classConstraint.getExtension().getName(); assertTrue(classNode.extendsClass(new ClassNode(extension)));}

30 catch(AssertionFailedError e){

31 Issue issue = prepareIssue("Herança incorreta para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

32 + "Associado: " + classNode.getSuperClass().getName() +" , " +

33 "Esperado: " + extension, DefaultIssueType.CLASS_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

34 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

35 }

36 }

37 if(classConstraint.getInnerClasses() != null){

38 desiredInnerClasses = classConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

39 if(classNode.getInnerClasses() != null){

40 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isClass() &&

41 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

42 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

43 }

44 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

45 catch(AssertionFailedError e){

46 Issue issue = prepareIssue(("A classe " + classConstraint.getName() +

47 " contem classes anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

48 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

49 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(","))),

50 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

51 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

52 }

53 }

54 if(classConstraint.getEnumClasses() != null){

55 desiredInnerEnums = classConstraint.getEnumClasses().stream().map(EnumConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

56 if(classNode.getInnerClasses() != null){

57 foundInnerEnums = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

58 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

59 }

60 try{assertTrue(foundInnerEnums.equals(desiredInnerEnums));}

61 catch(AssertionFailedError e){

62 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() +

63 " contem enums anônimos diferentes da especificação. Esperado: "

64 + desiredInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

65 + foundInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")),

66 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_ENUMS.name());

67 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

68 }

69 }

70
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Código C.10 Checagem de classes (cont.)
71 if(classConstraint.getInnerInterfaces() != null){

72 desiredInnerInterfaces = classConstraint.getInnerInterfaces().stream().map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

73 if(classNode.getInnerClasses() != null){

74 foundInnerInterfaces = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isInterface()).map(ClassNode::getName)

75 .collect(Collectors.toSet());

76 }

77 try{assertTrue(foundInnerInterfaces.equals(desiredInnerInterfaces));}

78 catch(AssertionFailedError e){

79 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() +

80 " contem interfaces anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

81 + desiredInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

82 + foundInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")),

83 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_INTERFACES.name());

84 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

85 }

86 }

87 try{assertTrue(classNode.isAbstract() == classConstraint.isAbstract());}

88 catch(AssertionFailedError e){

89 String modifierEsperado = classConstraint.isAbstract() == true?"abstract":"public";

90 String modifierAssociado = classNode.isAbstract() == true?"abstract":"public";

91 Issue issue = prepareIssue("Modificador incorreto para Classe: " + classConstraint.getName() +" , "

92 + "Associado: " + modifierAssociado + " , " +

93 "Esperado: " + modifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

94 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

95 }

96 if(classConstraint.isFinal() != classNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

97 String finalModifierAssociado = classNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"";

98 String finalModifierEsperado = classConstraint.isFinal()?"final":"";

99 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para a classe: " + classConstraint.getName() +" , "

100 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " +

101 "Esperado: " +finalModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

102 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

103 }

104 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();

105 String impInterfacesNames = "";

106 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();

107 String constInterfacesNames ="";

108 if(classConstraint.getImplementation() != null){

109 try{

110 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

111 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream().map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

112 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream().map(ClassNode::getName)

113 .collect(Collectors.joining(","));

114 }

115 listConstInterfaces = classConstraint.getImplementation().stream().map(ClassPresentInterface::getInterfaceConstraint)

116 .map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

117 constInterfacesNames =classConstraint.getImplementation().stream().map(ClassPresentInterface::getInterfaceConstraint)

118 .map(InterfaceConstraint::getName)

119 .collect(Collectors.joining(","));

120 assertTrue(listImpInterfaces.equals(listConstInterfaces));

121 }catch(AssertionFailedError e){

122 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

123 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

124 DefaultIssueType.CLASS_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

125 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

126 }

127 }

128 }

129 if(issues.isEmpty()){return null;}else{return issues;}

130 }
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Código C.11 Checagem de atributos de Enum
1 public List<Issue> validate(String enumConstantName, EnumAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 FieldNode fieldNode = designWizard.getField(enumConstantName + "." + attributeConstraint.getName());

5 = if(fieldNode != null){

6 Modifier modifier = fieldNode.getVisibility();

7 if(modifier.isVisibility()){

8 if(!modifier.toString().equalsIgnoreCase(attributeConstraint.getAccessModifier())){

9 Issue issue = prepareIssue("Modificador de acesso incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

10 +"do enum " + enumConstantName +" , " + "Associado: " + attributeConstraint.getAccessModifier() + " , " + "Esperado: " + modifier.toString(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

11 issues.add(issue);

12 this.issues.add(issue);

13 }

14 }

15 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

16 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do enum " +

17 enumConstantName +" , " + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

18 "Esperado: " + attributeConstraint.getType(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

19 issues.add(issue);

20 this.issues.add(issue);

21 }

22 if(fieldNode.isStatic() != attributeConstraint.isStatic()){

23 String staticModifierAssociado = fieldNode.isStatic()?"static":"nenhum";

24 String staticModifierEsperado = attributeConstraint.isStatic()?"static":"nenhum";

25 Issue issue = prepareIssue("Modificador estatico incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

26 + " da classe " + enumConstantName +" , " + "Associado: " + staticModifierAssociado + " , " +

27 "Esperado: " +staticModifierEsperado, DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

28 issues.add(issue);

29 this.issues.add(issue);

30 }

31 if(attributeConstraint.isFinal() != fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

32 String finalModifierAssociado = fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"nenhum";

33 String finalModifierEsperado = attributeConstraint.isFinal()?"final":"";

34 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() +

35 " da classe " + enumConstantName +" , "

36 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " + "Esperado: " +finalModifierEsperado,

37 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_FINAL_DECLARATION.name());

38 issues.add(issue);

39 this.issues.add(issue);

40 }

41 }

42 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

43 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

44 try {

45 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(enumConstantName);

46 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass

47 .getField(attributeConstraint.getName()).get(interfaceClass));

48 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

49 .deserialize(attributeValue))){

50 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " do enum " + enumConstantName

51 + " possui valor diferente da especificação." +

52 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ".

53 Encontrado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),

54 DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

55 issues.add(issue);

56 this.issues.add(issue);

57 }

58 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

59 IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

60 e.printStackTrace();

61 }

62 }

63 }

64 catch(InexistentEntityException e){

65 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do tipo " +

66 attributeConstraint.getType() + " na classe " + enumConstantName,DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

67 issues.add(issue);

68 this.issues.add(issue);

69 }

70 if(issues.isEmpty()){return null;}

71 else{return issues;}

72 }
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Código C.12 Checagem de Métodos de Enum
1 public List<Issue> validate(String className, EnumMethodConstraint methodConstraint) {

2 String signature = "";

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

4 try{

5 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(EnumMethodParameterConstraint::getType).collect(Collectors.joining(","));

6 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(className + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

7 if(methodNode.isStatic() != methodConstraint.isStatic() ){

8 String isStatic = "";

9 if(methodConstraint.isStatic() != true){

10 isStatic = "não";

11 Issue issue = prepareIssue("Método " + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isStatic + " deve ser

12 static",DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

13 issues.add(issue);

14 this.issues.add(issue);

15 }

16 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

17 String isAbstract = "";

18 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

19 isAbstract = "não";

20 }

21 Issue issue = prepareIssue("Método " + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isAbstract + " deve ser

22 abstract",DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

23 issues.add(issue);

24 this.issues.add(issue);

25 }

26 }

27 if(methodConstraint.getAccessModifier()!= null){

28 if(!methodNode.getVisibility().toString().equals(methodConstraint.getAccessModifier())){

29 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstrraint.getName() + " do enum " + className + " deve ser " +

30 (methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier()) + " e não "

31 + methodNode.getVisibility().toString().toLowerCase(), DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

32 issues.add(issue);

33 this.issues.add(issue);

34 }

35 }

36 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

37 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

38 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + " deve ter retorno "

39 + methodConstraint.getReturnType(),DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

40 issues.add(issue);

41 this.issues.add(issue);

42 }

43 }

44 if(methodNode.containsModifiers(Modifier.FINAL) != methodConstraint.isFinal()){

45 String isFinal = "";

46 if(!methodConstraint.isFinal()){

47 isFinal = "não";

48 }

49 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isFinal + " deve ser final",

50 DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

51 issues.add(issue);

52 this.issues.add(issue);

53 }

54 //Verificação de parâmetros (Java 8)

55 //methodNode.getParameters().forEach(p->{

56 //EnumMethodParameterConstraint parameterConstraint = new EnumMethodParameterConstraint();

57 //parameterConstraint.setName(p.getName());

58 //parameterConstraint.setType(p.getClassName());

59 //if(methodConstraint.getParameterConstraints().stream()

60 //.filter(

61 //p1->getName().equals(parameterConstraint.getName()) &&

62 //p1.getType().equals(parameterConstraint.getType())

63 //) == null){

64 //Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " + p.getClassName() + " inexistente no método: " +

65 //methodConstraint.getName() + " do enum " + className,DefaultIssueType.ENUM_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name() );

66 //issues.add(issue);

67 //this.issues.add(issue);

68 //}

69 //});

70 }

71 catch(InexistentEntityException e){

72 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado no enum " + className,

73 DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND.name());

74 issues.add(issue);

75 this.issues.add(issue);

76 }

77 if(issues.isEmpty()){return null;}

78 else{return issues;}

79 }
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Código C.13 Checagem de enums
1 public List<Issue> validate(EnumConstraint enumConstraint){

2 ClassNode classNode = null;List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

3 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null;

4 Set<String> foundInnerInterfaces = null;Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{classNode = designWizard.getClass(enumConstraint.getName());}catch(InexistentEntityException e){

6 Issue issue = prepareIssue("Enum não encontrado: " + enumConstraint.getName(), DefaultIssueType.ENUM_NOT_FOUND.name());

7 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

8 }

9 if(classNode != null){

10 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

11 catch(AssertionFailedError e){

12 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma interface",

13
14 DefaultIssueType.ENUM_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

15 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

16 }

17 try{assertFalse(classNode.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Object")));}

18 catch(AssertionFailedError e){

19 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma classe",

20
21 DefaultIssueType.ENUM_AS_CLASS_DECLARATION.name());

22 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

23 }

24 PackageConstraint pkg = enumConstraint.getPackageConstraint();

25 String pkgName = "";

26 if(pkg != null){pkgName = pkg.getName();}

27 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgName));}

28 catch(AssertionFailedError e){

29 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

30 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

31 "Esperado: " + pkgName,

32 DefaultIssueType.ENUM_IN_WRONG_PACKAGE.name());

33 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

34 }

35 if(enumConstraint.getInnerClasses() != null){

36 desiredInnerClasses = enumConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

37 if(classNode.getInnerClasses() != null){

38 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isClass() &&

39 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

40 }

41 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

42 catch(AssertionFailedError e){

43 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +

44 " contem classes anonimas diferentes da especificação. Esperado: "

45 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

46 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")),

47 DefaultIssueType.ENUM_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

48 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

49 }

50 }

51 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();String impInterfacesNames = "";

52 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();String constInterfacesNames ="";

53 if(enumConstraint.getImplementation() != null){

54 try{

55 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

56 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

57 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

58 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

59 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.joining(","));

60 }

61 listConstInterfaces = enumConstraint.getImplementation().stream()

62 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

63 constInterfacesNames =enumConstraint.getImplementation().stream()

64 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName) .collect(Collectors.joining(","));

65 assertTrue(listImpInterfaces.containsAll(listConstInterfaces));

66 }catch(AssertionFailedError e){

67 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para o Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

68 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

69 DefaultIssueType.ENUM_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

70 issues.add(issue);

71 this.issues.add(issue);

72 }

73 }

74 }
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Código C.14 Checagem de enums (cont.)
75 public List<Issue> validate(EnumConstraint enumConstraint){

76 ClassNode classNode = null;List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

77 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null;

78 Set<String> foundInnerInterfaces = null;Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

79 try{classNode = designWizard.getClass(enumConstraint.getName());}catch(InexistentEntityException e){

80 Issue issue = prepareIssue("Enum não encontrado: " + enumConstraint.getName(), DefaultIssueType.ENUM_NOT_FOUND.name());

81 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

82 }

83 if(classNode != null){

84 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

85 catch(AssertionFailedError e){

86 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma interface",

87
88 DefaultIssueType.ENUM_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

89 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

90 }

91 try{assertFalse(classNode.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Object")));}

92 catch(AssertionFailedError e){

93 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma classe",

94
95 DefaultIssueType.ENUM_AS_CLASS_DECLARATION.name());

96 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

97 }

98 PackageConstraint pkg = enumConstraint.getPackageConstraint();

99 String pkgName = "";

100 if(pkg != null){pkgName = pkg.getName();}

101 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgName));}

102 catch(AssertionFailedError e){

103 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

104 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

105 "Esperado: " + pkgName,

106 DefaultIssueType.ENUM_IN_WRONG_PACKAGE.name());

107 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

108 }

109 if(enumConstraint.getInnerClasses() != null){

110 desiredInnerClasses = enumConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

111 if(classNode.getInnerClasses() != null){

112 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isClass() &&

113 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

114 }

115 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

116 catch(AssertionFailedError e){

117 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +

118 " contem classes anonimas diferentes da especificação. Esperado: "

119 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

120 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")),

121 DefaultIssueType.ENUM_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

122 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

123 }

124 }

125 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();String impInterfacesNames = "";

126 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();String constInterfacesNames ="";

127 if(enumConstraint.getImplementation() != null){

128 try{

129 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

130 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

131 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

132 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

133 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.joining(","));

134 }

135 listConstInterfaces = enumConstraint.getImplementation().stream()

136 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

137 constInterfacesNames =enumConstraint.getImplementation().stream()

138 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName) .collect(Collectors.joining(","));

139 assertTrue(listImpInterfaces.containsAll(listConstInterfaces));

140 }catch(AssertionFailedError e){

141 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para o Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

142 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

143 DefaultIssueType.ENUM_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

144 issues.add(issue);

145 this.issues.add(issue);

146 }

147 }

148 }
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Código C.15 Checagem de interfaces
1 public List<Issue> validate(InterfaceConstraint interfaceConstraint) {

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();ClassNode classNode = null; Set<String> foundInnerClasses = null;Set<String> desiredInnerClasses = null;

3 Set<String> foundInnerEnums = null;Set<String> foundInnerInterfaces = null;

4 Set<String> desiredInnerEnums = null; Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{ classNode = designWizard.getClass(interfaceConstraint.getName());}

6 catch(InexistentEntityException e){

7 Issue issue = prepareIssue("Interface Inexistente: " + interfaceConstraint.getName(),DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(classNode != null){

11 if(!classNode.isInterface()){

12 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() + " foi declarada como uma classe",

13 DefaultIssueType.INTERFACE_AS_CLASS_DECLARATION.name());

14 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

15 }

16 PackageConstraint pkg = interfaceConstraint.getPackageConstraint();

17 String pkgCtName = "";

18 if(pkg != null){pkgCtName = pkg.getName();}

19 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgCtName)); }

20 catch(AssertionFailedError e){

21 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Interface " + interfaceConstraint.getName() +" , "

22 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

23 "Esperado: " + pkgCtName,DefaultIssueType.INTERFACE_IN_WRONG_PACKAGE.name());

24 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

25 }

26 String extension = "java.lang.Object";

27 if(interfaceConstraint.getExtension() != null){

28 try{

29 extension = interfaceConstraint.getExtension().getName();

30 assertTrue(classNode.extendsClass(new ClassNode(extension)));

31 }

32 catch(AssertionFailedError e){

33 Issue issue = prepareIssue("Herança incorreta para Interface " + interfaceConstraint.getName() +" , "

34 + "Associada: " + classNode.getSuperClass().getName() +" , " +

35 "Esperado: " + extension,DefaultIssueType.INTERFACE_WRONG_EXTENSION.name());

36 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

37 }

38 }

39 }

40 if(interfaceConstraint.getInnerClasses() != null){

41 desiredInnerClasses = interfaceConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

42 if(classNode.getInnerClasses() != null){

43 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isClass() &&

44 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

45 }

46 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

47 catch(AssertionFailedError e){

48 Issue issue = prepareIssue(("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

49 " contem classes anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

50 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

51 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(","))),

52 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

53 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

54 }

55 }

56 if(interfaceConstraint.getEnumClasses() != null){

57 try{

58 if(classNode.getInnerClasses() != null){

59 foundInnerEnums = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

60 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

61 }

62 desiredInnerEnums = interfaceConstraint.getEnumClasses().stream().map(EnumConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

63 assertTrue(foundInnerEnums.equals(desiredInnerEnums));

64 }

65 catch(AssertionFailedError e){

66 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

67 " contem enums anônimos diferentes da especificação. Esperado: "

68 + desiredInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

69 + foundInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")),

70 DefaultIssueType.INTERFACE_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_ENUMS.name());

71 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

72 }

73 }
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Código C.16 Checagem de interfaces (cont.)
1 if(interfaceConstraint.getInnerInterfaces() != null){

2 try{

3 if(classNode.getInnerClasses() != null){

4 foundInnerInterfaces = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isInterface()).map(ClassNode::getName)

5 .collect(Collectors.toSet());

6 }

7 desiredInnerInterfaces = interfaceConstraint.getInnerInterfaces().stream().map(InterfaceConstraint::getName)

8 .collect(Collectors.toSet());

9 assertTrue(foundInnerInterfaces.equals(desiredInnerInterfaces));

10 }

11 catch(AssertionFailedError e){

12 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

13 " contem interfaces anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

14 + desiredInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

15 + foundInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")),

16 DefaultIssueType.INTERFACE_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_INTERFACES.name());

17 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

18 }

19 }

20 if(issues.isEmpty()){return null;}else{return issues;}

21 }

Código C.17 Checagem de métodos de anotação
1 public List<Issue> validate(String annotationName, AnnotationMethodConstraint methodConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 MethodNode methodNode = null;

4 try {

5 methodNode = designWizard.getMethod(annotationName + "." + methodConstraint.getName());

6 }

7 catch (InexistentEntityException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("Metodo inexistente: " + annotationName + "." + methodConstraint.getName(),

9 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_NOT_FOUND.name());

10 issues.add(issue);

11 this.issues.add(issue);

12 }

13 try{

14 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

15 assertEquals(methodConstraint.getReturnType(),methodNode.getReturnType().getName());

16 }

17 }

18 catch(AssertionFailedError e){

19 Issue issue = prepareIssue("Metodo " + methodConstraint.getName() +" deve ter retorno " + methodConstraint.getReturnType(),

20 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

21 issues.add(issue);

22 this.issues.add(issue);

23 }

24 if(issues.isEmpty()){

25 return null;

26 }

27 else{

28 return issues;

29 }

30 }
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Código C.18 Checagem de métodos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, ClassMethodConstraint methodConstraint) {

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();String signature = "";

3 try{

4 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(ClassMethodParameterConstraint::getType).collect(Collectors.joining(","));

5 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(className + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

6 if(methodNode.isStatic() != methodConstraint.isStatic() ){

7 String isStatic = "";

8 if(methodConstraint.isStatic() != true){

9 isStatic = "não";

10 }

11 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isStatic + " deve ser static",

12 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_STATIC_MODIFIER.name());

13 issues.add(issue);

14 this.issues.add(issue);

15 }

16 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

17 String isAbstract = "";

18 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

19 isAbstract = "não";

20 }

21 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isAbstract + " deve ser abstract",

22 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

23 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

24 }

25 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

26 String isAbstract = "";

27 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

28 isAbstract = "não";

29 }

30 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isAbstract + " deve ser abstract",

31 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

32 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

33 }

34 if(methodConstraint.getAccessModifier()!= null){

35 if(!methodNode.getVisibility().toString().equals(methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier())){

36 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " deve ser " +

37 (methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier()) + " e não " + methodNode.getVisibility().toString().toLowerCase(), DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

38 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

39 }

40 }

41 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

42 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

43 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + " não encontrado com retorno " +

44 methodConstraint.getReturnType(), DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

45 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

46 }

47 }

48 if(methodNode.containsModifiers(Modifier.FINAL) != methodConstraint.isFinal()){

49 String isFinal = "";

50 if(!methodConstraint.isFinal()){isFinal = "não";}

51 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isFinal + " deve ser final",

52 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

53 issues.add(issue);

54 this.issues.add(issue);

55 }

56
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Código C.19 Checagem de métodos de classe (cont.)
57 /** FIXME Por enquanto, analisar o nome do parametro para outras JDK abaixo da 8 nao sera possivel **/

58 //Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

59 //try {

60 //Class<?> clazz = loader.loadClass(className);

61 //ArrayList<Class<?>> classList = new ArrayList<Class<?>>();

62 //for(String c: signature.split(",")){

63 //classList.add(ClassUtils.getClass(loader, c));

64 //}

65 //Method m = clazz.getMethod(methodConstraint.getName(), classList.toArray(new Class[]{}));

66 //Arrays.asList(m.getParameters()).forEach(p->{

67 //ClassMethodParameterConstraint parameterConstraint = new ClassMethodParameterConstraint();

68 //parameterConstraint.setName(p.getName());

69 //parameterConstraint.setType(p.getType().getName());

70
71 //if(methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(ClassMethodParameterConstraint::getName) != null){

72 //Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " +p.getType().getName() + " não encontrado no método: " +

73 methodConstraint.getName()

74 + " da classe " + className,DefaultIssueType.CLASS_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name());

75 //issues.add(issue);

76 //this.issues.add(issue);

77 //}

78 //});

79 //} catch (ClassNotFoundException e) {

80 //e.printStackTrace();

81 //} catch (NoSuchMethodException e) {

82 //e.printStackTrace();

83 //} catch (SecurityException e) {

84 //e.printStackTrace();

85 //}

86 }

87 catch(InexistentEntityException e){

88 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado na classe " + className,

89 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND.name());

90 issues.add(issue);

91 this.issues.add(issue);

92 }

93 if(issues.isEmpty()){

94 return null;

95 }

96 else{

97 return issues;

98 }

99 }
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Código C.20 Checagem de métodos de interface
1 public List<Issue> validate(String interfaceName, InterfaceMethodConstraint methodConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 String signature = "";

4 try{

5 if(methodConstraint.getParameterConstraints()!=null){

6 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(InterfaceMethodParameterConstraint::getType)

7 .collect(Collectors.joining(","));

8 }

9 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(interfaceName + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

10 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

11 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

12 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName + " " + " não

13 encontrado com retorno " + methodConstraint.getReturnType(),

14 DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

15 issues.add(issue);

16 this.issues.add(issue);

17 }

18 }

19 methodNode.getParameters().forEach(p->{

20 InterfaceMethodParameterConstraint parameterConstraint = new InterfaceMethodParameterConstraint();

21 parameterConstraint.setName(p.getName());

22 parameterConstraint.setType(p.getClassName());

23 if(!methodConstraint.getParameterConstraints().contains(parameterConstraint)){

24 Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " + p.getClassName() + " inexistente no método: "

25 + methodConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName,

26 DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name());

27 issues.add(issue);

28 this.issues.add(issue);

29 }

30 });

31 }

32 catch (InexistentEntityException e) {

33 Issue issue = prepareIssue("Método"+ methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado na interface "

34 +interfaceName, DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND.name());

35 issues.add(issue);

36 this.issues.add(issue);

37 }

38 if(issues.isEmpty()){

39 return null;

40 }

41 else{

42 return issues;

43 }

44 }



APÊNDICE D
Casos de teste do Módulo de Detecção Básico

Nas páginas subsequentes deste apêndice, serão mostrados alguns casos de teste
realizados com a abordagem proposta neste documento, especificamente no capítulo 4.



Caso de Teste Validar Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seus atributos, nome, 
pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra classe com o nome informado 
5. Verificar a herança informada 
6. Verificar classes anônimas informadas. 
7. Verificar interfaces anônimas informadas. 
8. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2014 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade e o tipo dos atributos; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o atributo informado 
5. Verificar se o tipo informado do atributo confere 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 

Resultado Esperado 3. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
4. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



Caso de Teste Validar Métodos de Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 
8. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 

 

Caso de Teste Validar Métodos de Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e 
pacote  

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes 
da invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o método informado, passando-se o nome da anotação e o nome 
do método 

Resultado 
Esperado 

1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados 

são apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 



Caso de Teste Validar Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e 
pacote  

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes 
da invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe infomada pelo seu nome 

Resultado 
Esperado 

1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados 

são apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e pacote  
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se existe o atributo informado, passando-se o nome da anotação e o nome do 

atributo 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

  



Caso de Teste Validar Pacotes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seus pacotes. 
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se o pacote informado é encontratado. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Interfaces  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 17/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma interface qualquer preenchendo seus atributos, 
nome, pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra classe com o nome informado 
5. Verificar a herança informada 
6. Verificar classes anônimas informadas. 
7. Verificar interfaces anônimas informadas. 
8. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



 

Caso de Teste Validar Atributos de Interfaces 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma interface qualquer preenchendo seu nome e pacote  
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se existe o atributo informado, passando-se o nome da interface e o nome do 

atributo 
4. Verificar se o tipo informado do atributo confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

 

Caso de Teste Validar Métodos de Interfaces  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 

 

  



 

Caso de Teste Validar Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo um enum qualquer preenchendo seus atributos, nome, 
pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra enum com o nome informado 
5. Verificar classes anônimas informadas. 
6. Verificar interfaces anônimas informadas. 
7. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 23/04/2014 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade e o tipo dos atributos; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o enum informada 
4. Verificar se existe o atributo informado 
5. Verificar se o tipo informado do atributo confere 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



 

Caso de Teste Validar Métodos de Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 19/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo um enum qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o enum informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 
8. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 
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Resumo

da Silva, Andrey Estevão. Avaliação de Projeto de Software em Relação à
Dívida Técnica. Goiânia, 2015. 123p. Dissertação de Mestrado. Instituto de
Informática, Universidade Federal de Goiás.

A estimativa de Dívida Técnica de Software tem como objetivo calcular os custos do não-
cumprimento de padrões de qualidade no processo de desenvolvimento, tais como falta de
documentação, más práticas de desenvolvimento e desobediência às regras de codificação
específicas de um projeto. Uma das preocupações de organizações e engenheiros de
software é garantir tais padrões de qualidade, no entanto, a forma humana de fazer este
controle permite erros que, consequentemente, ocasionam Dívida Técnica, que em curto
prazo não são um problema, mas em longo prazo pode destruir estruturas de software
inteiras. Com base neste problema, será proposta uma abordagem para o cálculo da Dívida
Técnica de Design de aplicações desenvolvidas em Java. Os métodos utilizados para este
fim envolvem a mineração de dados de repositórios de código aberto, bancos de dados
de software de rastreamento de defeitos, estimativa do tempo de correção de violação de
regras de design e verificação de conformidade arquitetural.

Palavras–chave

Dívida técnica, checagem de conformidade arquitetural



Abstract

da Silva, Andrey Estevão. Avaliação de Projeto de Software em Relação à Dí-
vida Técnica. Goiânia, 2015. 123p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática,
Universidade Federal de Goiás.

The Software Technical Debt aims to calculate costs from the failure to comply with qua-
lity standards in the development process, such as lack of documentation, bad develop-
ment practices and disobedience to specific coding rules of a project. One of the concerns
of organizations and software engineers is to ensure such quality standards, however, the
humane way of doing this control allows mistakes which consequently causes Technical
Debt, which in the short term are not a problem, but in the long run can destroy entire
software structures. Based on this problem, it will be proposed an approach for calcu-
lating the Design Technical Debt of applications developed in Java. The methods used
for this purpose involve data mining of open source code repositories, defect tracking
software databases, time correction estimative of design rules violation and architectural
compliance check.

Keywords

Technical Debt, architectural compliance checking
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CAPÍTULO 1
Introdução

O termo “Dívida” foi introduzido nas pesquisas sobre qualidade de software
pela primeira vez em 1992, no relato de experiência The WyCash Portfolio Management
System, de Ward Cunningham (CUNNINGHAM, 1992). Esta metáfora foi utilizada ao
retratar situações em que, para acelerar o desenvolvimento de software, seria necessário
usar código a ser reescrito futuramente, atendendo-se todas as suas especificações. No
conteúdo apresentado, fundamenta-se que o uso deste tipo de código sem que o mesmo
tenha sido readequado irá contar como juros sobre a dívida, tornando-a cada vez mais
difícil de ser paga.

Não é possível eliminar definitivamente a Dívida Técnica de um software, visto
a constante evolução do mesmo tende a deteriorar sua estrutura, a menos que seja feito
trabalho para mantê-la (LEHMAN, 1996). Há apenas como monitorá-la e quantificá-
la. Desde então, os estudos subsequentes nesta área têm procurado identificar quais os
agentes associados ao problema, suas consequências e como geri-lo de maneira correta. A
compreensão do problema existente permite atribuí-lo não somente a artefatos de código,
mas também à documentação e fatores humanos, como compreensão de requisitos e
comunicação entre equipes.(ZAZWORKA et al., 2011).

Há uma linha de pensamento em que a Dívida Técnica estimada em um software
é contraída por ações intencionais ou não intencionais (CODABUX; WILLIAMS, 2013).
Ela pode ser contraída intencionalmente quando há descaso quanto às práticas envolvidas
no processo de desenvolvimento ou também de forma planejada, quando se atende às
metas propostas naquele momento com artefatos inadequados, mas para os quais se tem
previsões de correção em longo ou curto prazo. A dívida pode ainda ser adquirida de
forma não intencional, seja por inexperiência ou falta de observação quanto às boas
práticas durante o processo de desenvolvimento.

Intencional ou não, a dívida é um problema que, sob a perspectiva do software,
não é visível externamente, principalmente se enxergada do ponto de vista pragmático de
consumidores (TOM; AURUM; VIDGEN, 2013), que veem apenas o produto final e não
seus aspectos estruturais. Os esforços realizados nesta área, então, são voltados para que
este aspecto invisível e de valor negativo para as organizações (NUGROHO; VISSER;
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KUIPERS, 2011) possa ser quantificado e monitorado, tornando o problema gerenciável.
Controlar os efeitos da Dívida Técnica é algo complexo; seu impacto no desen-

volvimento de software não é algo uniforme, onde sua infraestrutura pode ser atingida
em diversos pontos (LIM; TAKSANDE; SEAMAN, 2012).Para isso, as organizações têm
procurado estimar a dívida técnica na tentativa de verificar o seu interesse na mesma:
identificar onde ocorrem os problemas que mais comprometem o desenvolvimento e pri-
orizar ou não os seus investimentos, avaliando tempo e custo-benefício de corrigir (pagar)
parcelas da dívida (GUO et al., 2011). Desta forma, é possível controlar a qualidade de
seu software, adquirir noções de valor final, custos de manutenção e análise de riscos
sobre o mesmo.

Uma das áreas em que pode ocorrer Dívida Técnica é no Design (arquitetura) de
aplicações. A Dívida de Design ocorre sempre que o design de software já não se enquadra
mais em sua finalidade (ZAZWORKA et al., 2011). Neste caso, as imperfeições apresen-
tadas na arquitetura acarretam impedimentos em manutenções futuras (ZAZWORKA et
al., 2013). Estes problemas podem ser verificados através de análises estáticas e compa-
rações entre padrões de conformidade (GUO; SEAMAN, 2011). Nas seções posteriores
deste documento, será discutida uma abordagem para identificar dívida técnica nestes
moldes, como caracterizá-la e monitorá-la, a fim de que organizações tenham o mínimo
necessário para que consigam tomar decisões sobre a mesma.

1.1 Problema de Pesquisa

A Dívida de Design é a dívida adquirida por atalhos tomados no processo de
desenvolvimento e defeitos de arquitetura apresentados sob a forma de design inacabado,
com características de que houve pouco foco na qualidade, apresenta poucas capacidades
de manutenção e adaptação, ou subsequente fragmentação com ausência de refatoração.
Resumidamente, a Dívida de Design é o resultado de soluções iniciais com limiar
abaixo do ótimo, ou soluções que se tornam inadequadas à medida que tecnologias e
padrões tornam-se ultrapassados (TOM; AURUM; VIDGEN, 2013). Pode-se entender
ainda que ela é a dívida que está associada aos problemas relacionados ao código fonte
de uma aplicação, como, por exemplo, violações de modularização, indícios de quebra
de qualidade de código (Code Smells) e sujeiras (Grime), no mesmo (CODABUX;
WILLIAMS, 2013).

Este é um tipo de dívida comumente favorecido pela pressão para entrega de
releases, em que desenvolvedores se veem obrigados a sacrificar de um lado a qualidade
para obter ganhos por outro (ZAZWORKA et al., 2011) (SEAMAN et al., 2012). A
entrega e aparente funcionamento da aplicação acabam por esconder os problemas de
degradação arquitetural, o que qualifica a fase de design de um projeto como a fase em
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que a dívida técnica é mais invisível. Os efeitos da dívida só começarão a aparecer quando
houver dificuldade de evolução e manutenção, sob a forma de atrasos (KRUCHTEN;
NORD; OZKAYA, 2012).

Figura 1.1: Fases de visibilidade da Dívida Técnica (KRUCH-
TEN; NORD; OZKAYA, 2012)

Verifica-se que a dívida técnica é comumente associada a design e que há uma
tendência de suportar o seu monitoramento via ferramentas (BROWN; NORD; OZKAYA,
2010). Uma vez que a visibilidade da dívida é mais difícil na fase de arquitetura,
indaga-se que também possa haver dificuldades em se garantir que o design tenha sido
implementado conforme especificado, não revelando problemas, como, por exemplo, a
desobediência de Design Patterns, fazendo com que uma aplicação tenha problemas de
desempenho e de reaproveitamento de suas finalidades e, ainda, se este tipo de dívida tem
sido estimado seguindo a tendência de automação. Para isso, tem-se a intenção de buscar
o apoio da literatura em outra linha de pesquisa: a de inspeção e verificação de código.

Nem sempre o cotidiano do desenvolvimento de software permite que sejam
monitoradas todas as alterações de requisitos em baixo nível. As constantes mudanças
solicitadas podem fazer com que desenvolvedores passem por cima de certas Regras de
Design, desde que a aplicação mantenha níveis aceitáveis em seus requisitos não fun-
cionais (SILVA; BALASUBRAMANIAM, 2012), tais como desempenho e usabilidade.
Porém, as constantes desobediências a essas regras por um longo período de tempo de-
gradam o nível de qualidade arquitetural do software e, por consequência, diminuem a
produtividade dos desenvolvedores.

Além dos problemas relatados anteriormente, outros desafios podem ocorrer ao
estimar a dívida técnica no design de software, tais como: dificuldade na coleta de dados
que representem o histórico de qualidade de aplicações, uma vez que isso depende do fato
das organizações estarem ou não interessadas em investir em processos dessa natureza;
a não existência de um modelo pré-definido para estimativa de dívida técnica em geral,
visto que, como dito anteriormente, a dívida técnica não segue um padrão uniforme de
comportamento, já que o mesmo problema causa diferentes impactos em projetos de
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software; e, por fim, a difusão errônea de conceitos, em que há a confusão entre defeitos e
dívida técnica. Segundo (KRUCHTEN et al., 2013), a Dívida Técnica não é representada
necessariamente pelos defeitos de um software, mas por ações postergadas que, como
consequência, demandam grandes esforços para serem efetuadas.

A intenção deste trabalho nas seções subsequentes será trazer uma abordagem
que permita que organizações possam conhecer e monitorar este tipo de Dívida, de forma
que possam caracterizar suas próprias Regras de Design e, ao longo do tempo, verificar
as divergências entre implementação e especificação, podendo-se comparar as mudanças
de valores de diversas variáveis de uma análise para outra.

1.2 Objetivos

O presente trabalho tem como intenção principal contribuir para a estimativa da
Dívida Técnica de Design, sugerindo uma proposta para o seu monitoramento por meio
da aplicação da checagem de conformidade de software e da análises de dados. Espera-se
ainda alcançar os seguintes objetivos específicos:

• Extrair dados sobre a Dívida Técnica de Design – Pretende-se encontrar bases de
dados que contenham informações sobre projetos de software e extrair dados que
representem o valor da dívida técnica decorrente de violações de design.
• Sugerir um Mecanismo de Coleta de Métricas – A intenção é propor um

mecanismo que facilite a coleta de métricas de qualidade de software relativos a
design, possibilitando a definição de modelos para a dívida de design.
• Associar violações de Design a valores de dívida Técnica de Design – Pretende-

se propor um mecanismo que vincule violações de Design encontradas aos seus
respectivos valores de dívida técnica.

1.3 Metodologia

Na Seção 1.1, foi proposta a intenção de estimar a dívida técnica de projetos de
software em relação a sua conformidade de design. Para isto, foi realizada uma investiga-
ção por meio de uma revisão bibliográfica sobre os temas de análise de conformidade de
software e de dívida técnica.

Após realizar esse estudo, foram feitas comparações entre algumas ferramentas
selecionadas, com o objetivo de encontrar qual a mais adequada para especificação de
regras de design e também para estimar a dívida técnica decorrente da quebra dessas
especificações.
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Posteriormente, foram investigadas bases de dados da comunidade de software
livre a fim de coletar registros de violações de especificação de design e propor um
modelo para estimativa de Dívida Técnica baseado no tempo de readequação dessas
violações. Desta forma, ao analisar o design de aplicações, seria possível consultar o
modelo para ponderar a divida decorrente daquela violação. O caráter desta pesquisa foi
de “Consulta Profunda de Fontes Web” (HAN; CHANG, 2002) e a extração de dados foi
similar a conduzida por (SEAMAN et al., 2012). Contudo, se o modelo fosse considerado
inadequado para estimativa da dívida técnica, o serviço seria disponibilizado através de
uma infraestrutura para este fim. A Estatística Básica forneceu subsídios para que, através
das técnicas de estimativa de tendência central, o modelo proposto e o conjunto de dados
fossem validados.

Por fim, foi elaborada uma infraestrutura, o ExtractMD (Extrator de Métricas

de Design). Este serviço consiste num conjunto de módulos com o qual o usuário poderá
utilizar funcionalidades de análise de design gerais ou fornecer à ferramenta as suas regras
de design personalizadas. A abordagem tem como objetivo coletar métricas e constituir
uma base histórica de informações sobre violações detectadas, provendo variáveis para
que modelos de estimativa sejam inferidos. A Figura 1.2 ilustra o processo proposto para
alcançar tais resultados:

Figura 1.2: Abordagem proposta para cálculo da Dívida Técnica
de Design

1.4 Organização do Trabalho

Neste capítulo, foram feitas breves considerações sobre a Dívida Técnica de
Design, os desafios encontrados para sua estimativa, os objetivos a serem alcançados por
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meio deste trabalho e os passos a serem trilhados para alcançá-los. O Capítulo 2 aborda
uma fundamentação teórica sobre o tema de pesquisa, contemplando os aspectos teóricos
e os trabalhos relacionados. No Capítulo 3 será mostrada uma abordagem de estimativa
de Dívida técnica por meio da coleta de dados históricos. No Capítulo 4 é proposta uma
infraestrutura para coleta de métricas de design. Cada capítulo de desenvolvimento do
estudo realizado contem uma seção pertinente à discussão de resultados. Por fim, no
Capítulo 5 são feitas as considerações finais e apresentadas propostas para trabalhos
futuros.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica e Trabalhos
Relacionados

2.1 Fundamentação Teórica

2.1.1 Dívida Técnica

Cunningham (CUNNINGHAM, 1992) descreveu a dívida técnica como o resul-
tado de se postergar atividades de desenvolvimento, propiciando rapidez na entrega de
funcionalidades, mas, por outro lado, se pagaria o preço refatorando o software, pois sua
manutenção e evolução ao longo do tempo ficariam comprometidas.

Com o passar dos anos, as pesquisas começaram a identificar fatores que pode-
riam influenciar a Dívida Técnica, tais como dificuldades em se administrar ao mesmo
tempo a qualidade e a entrega de artefatos em decorrência de sucesso rápido, pressões
para obtenção de resultados ou mudanças repentinas de especificações de requisitos du-
rante o processo de desenvolvimento (KRUCHTEN; NORD; OZKAYA, 2012). Porém,
as dificuldades em se descrever um modelo formal para o cálculo da dívida técnica fize-
ram com que os fatores de influência pudessem ser considerados por outros pesquisadores
também como dívida técnica, agrupando ainda outros problemas, tais como ausência de
documentação, defeitos e falhas no processo de desenvolvimento (KRUCHTEN et al.,
2013).

Problemas de compreensão foram confirmados também através de uma entre-
vista conduzida por Lim, Taksande e Seaman (LIM; TAKSANDE; SEAMAN, 2012). Em
uma série de perguntas feitas a 35 profissionais de diversos níveis de experiência na indús-
tria de software sobre Dívida Técnica, 75% dos mesmos não eram familiarizados com o
termo, onde os autores, para conseguirem obter informações, tiveram de, primeiramente,
esclarecer o conceito para os entrevistados. Após o esclarecimento, obteve-se o consenso
de que lidar com os custos da dívida técnica é algo complexo, pois seu impacto não é
uniforme. Portanto, para ter certeza de que é necessário pagar por eles, deve-se questionar
se a implementação funciona satisfazendo às necessidades e se a mesma não gera impacto
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para clientes, tanto de produtividade quanto de manutenção.
Entendendo-se que é difícil estabelecer um modelo que pondere fatores huma-

nos, artefatos de projeto de software de alto nível produzidos durante o processo de desen-
volvimento e processos organizacionais, a dívida técnica é mais frequentemente associada
ao nível de design e a artefatos de código, onde o suporte dado por ferramentas tem se
tornado promissor (BROWN; NORD; OZKAYA, 2010). Esta tendência pode ser obser-
vada em abordagens como, por exemplo, a de monitoramento de classes deusas. Estas
são classes utilizadas em larga escala e que possuem uma carga de responsabilidades exa-
gerada, estando mais propensas a defeitos do que classes bem divididas. Quanto maior o
número de associações feitas a estas classes, mais difícil é quebrá-las em outros módulos,
havendo a necessidade de adaptações frequentes, que geram mais problemas de integra-
ção e elevam o tempo de desenvolvimento, gerando-se dívida técnica (ZAZWORKA et
al., 2011).

Seaman et. al (SEAMAN et al., 2012) conduziram um estudo sobre a Dívida
Técnica em um contexto de análise de risco e tomada de decisão, em que em uma das
abordagens mostradas, a de Análise de Custo-Benefício Simples apresenta um modelo
de estimativa em que a dívida está dividida em duas partes: principal, que representa
o esforço para se concluir uma tarefa e interesse, que é o custo estimado no caso de
a dívida, não sendo paga, torne outros trabalhos mais dispendiosos. A abordagem visa
prover a tomada de decisões em cima de tarefas que foram deixadas para trás, onde são
analisados códigos sem comentários, não refatorados e que violam padrões arquiteturais,
também confirmando a tendência de análise da dívida técnica sob o aspecto de design e
por meio de ferramentas de análise.

Essas pesquisas foram mostradas até o momento com o intuito de esclarecer que
os aspectos qualitativos também são refletidos no design de aplicações, consequentemente
na dívida técnica. Porém, pode-se perceber que é difícil chegar a um modelo de estimativa
sob o olhar destas variáveis, o que tem levado ao investimento na análise de código para
compreensão da dívida técnica. O tópico a seguir irá elucidar sobre um dos aspectos de
design a que se destina o presente trabalho, a checagem de conformidade, a fim de se
tentar compreender a dívida técnica proveniente da quebra do design em aplicações.

2.1.2 Checagem de Conformidade

Passos et.al (PASSOS et al., 2010) abordaram o estado da arte sobre técnicas de
como engenheiros poderiam analisar checagem de conformidade arquitetural por meio
de inspeções a baixo nível de código, considerando artefatos como pacotes, subsistemas
e camadas, assim como a sua interação. A motivação desse estudo é que tais análises
poderiam fazer parte do dia-a-dia na tomada de decisão por arquitetos.
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Foram discutidas as seguintes técnicas no estudo:

• SCQL – Linguagem de Consulta de Código Fonte – São linguagens similares à
SQL, em que se faz consultas no próprio código na tentativa de se encontrar bugs,
convenções de código não seguidas e assim computar métricas de software no que
diz respeito à refatoração.
• RM – Modelos de Reflexão – Consiste na construção de modelos de alto nível

que representam os relacionamentos e comportamentos à respeito de arquitetura de
sistemas, como, por exemplo, chamadas à objetos, instâncias, heranças, implemen-
tações, nomenclaturas, visibilidade de propriedades e etc. Esse modelo é estatica-
mente analisado sob as seguintes perspectivas:

– Convergência – Ocorre quando a implementação realmente reflete o que foi
determinado no modelo de reflexão.

– Divergência – Ocorre quando a implementação não reflete o que foi determi-
nado no modelo de reflexão.

– Ausência – Quando uma relação descrita no modelo não existe no código

.
• SDM – Matriz de Estrutura de Dependência – Analisa apenas o conteúdo de

dependência entre camadas de uma aplicação, analisando para quem cada uma
delas entrega serviços por meio de mapeamentos, como por exemplo, “A Camada
de Visão só deve se comunicar com o controlador”.

Uma vez discorridas sobre cada técnica, os autores fizeram uma abordagem
ilustrativa sobre cada uma das mesmas aonde se chegou aos seguintes resultados:
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Tabela 2.1: Avaliação comparativa entre técnicas de conformi-
dade (adaptado) (PASSOS et al., 2010)

Critério LDM SCQL RM

Expressividade

Limitada
(somente
quanto
usar ou não
dependências)

Alta
semântica
de dados

Média
(expressões
regulares,
mas sem subti-
pos)

Nível
de
Abstração

Média
(baseada na
hierarquia de
pacotes)

Baixa
(Baseada em
consulta
de código)

Alta
(modelos
providos
por arquitetos)

Facilidade
de
aplicação

Média
(requer regras
de design
para cada
restrição

Média
(requer consul-
tar
cada restrição)

Média
(requer
mapeamento
entre modelos)

2.2 Trabalhos Relacionados sobre Dívida Técnica

Brown et al., (BROWN et al., 2010), conduziram um estudo a respeito de
uma modelagem para pagamento da dívida técnica baseada na análise de impactos em
longo prazo. O estudo aponta que há divergência quanto às intenções de investimento
de qualidade por parte de desenvolvedores, engenheiros e gerentes, onde estes últimos
acabam não investindo em gerência da dívida técnica por não identificarem resultados
em curto prazo. Práticas ágeis como Desenvolvimento Orientado a testes (TDD) foram
dadas como capazes de controlar a dívida técnica em pequenos projetos, mas provas
de conceito afirmam que a dívida técnica não era avaliada devidamente, identificando-
se oportunidades de estudo em aberto quanto a essa visibilibidade. Os autores relataram
uma propsta de definir uma agenda de pesquisas sobre dívida técnica, buscando identificar
conhecimentos e lacunas da abordagem, na tentativa de se definir um modelo conceitual
para estimativa. Um dos itens desta agenda é sobre como informações da dívida podem
ser coletadas empiricamente desenvolvendo-se modelos conceituais para o seu cálculo,
sendo que uma maneira para isso é caracterizar o gap (lacunas) entre o estado atual do
software e sua implementação.

Afirma-se que falhas dessa natureza são corretamente registradas como defeitos
de aplicação, mas ficam invisíveis sob o aspecto de dívida. Alguns aspectos chamam
atenção, como:
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• Visibilidade – Caracterizada por aspectos do tipo “Eu sei que eu quebrei a arquite-
tura, mas isto não é visível sob a forma de funcionalidade”. Porém, as restrições de
design impostas podem caracterizar este desvio como dívida.
• Valor – Diferença de custos entre estado atual e estado ideal da dívida técnica.
• Valor presente – É o valor estimado após tomada de decisão, os números existem,

mas podem não ser considerados dívida se for considerada boa a análise de custo-
benefício.

Klinger e demais autores (KLINGER et al., 2011) conduziram um estudo sobre a
premissa de que Dívida Técnica deve ser usada como uma ferramenta para conhecimento
de benefícios não descobertos e que surge das más escolhas de desenvolvimento por parte
de arquitetos e desenvolvedores. Foram feitas perguntas a 4 arquitetos de software da
IBM com diferentes níveis de experiência, onde se descobriu que na maioria das vezes a
decisão de se levar a dívida adiante não provêm deles, mas do usuário final. Ao desenrolar
da entrevista, foram relatados os seguintes casos:

• Entrevistado A – Deveria entregar um produto novo que se integrava com tecno-
logias existentes.
• Entrevistado B – Deram-lhe um produto adquirido externamente e uma equipe

mais experiente pra integrar com as tecnologias da IBM.
• Entrevistado C – Contratado pela IBM após ter comprado sua empresa, conduziu

esforços pra se integrar os produtos que possuíam com os da IBM.
• Entrevistado D – Trabalhou com sistemas de larga escala dentro e fora da IBM.

O objetivo da entrevista era obter respostas de como os stakeholders influen-
ciaram na dívida, e quais as estratégias para gerenciá-la e quantificá-la. Juntando-se as
respostas dos entrevistados, conclui-se que:

• Calcular a dívida, quando induzida por questões gerenciais é um desafio havendo-se
necessidade, em alguns casos, de se adquirí-la em razão de aceitação e sucesso.
• As decisões são tomadas de maneira ad-hoc ou seja, não há processos formais de

notificar a dívida, tornando-a mais invisível ainda.
• Há falhas em comunicar a Stakeholders a dívida, bem como faltam-lhes compreen-

são, pois os mesmos priorizam funcionalidade à qualidade.

Em relação a esta abordagem, supõe-se que se possa monitorar a dívida através
de análises, tentando minimizar a necessidade de estratégias gerenciais futuras a respeito
de implementação, podendo-se assim oferecer amparo na tomada de decisão quanto à
negociação com stakeholders, auxiliando a comunicar melhor a dívida aos envolvidos no
processo.
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2.2.1 Modelos para Estimativa

Há também propostas de modelos para o cálculo de dívida técnica. Guo e Seaman
(GUO; SEAMAN, 2011) propõem uma estimativa com base na análise de dados históri-
cos de defeitos em aplicações. A abordagem é denominada Gerenciamento de Portfólios.
Usada na gestão financeira, consiste na analogia a uma carteira de investimentos (mon-
tante da dívida), onde o gestor decide onde aplicará fundos (correções). O investidor faz
a aplicação analisando-se a variância (risco) em relação ao montante.

Os autores procuraram traduzir o modelo em um framework, em que um dos
componentes principais é denominado lista de dívida técnica. A lista contém alguns itens
que podem refletir em dívida durante o desenvolvimento, tais quais itens que precisam ser
modificados para atender o design. A descrição dessa lista contém o autor da violação,
quando a mesma foi identificada, a estimativa da dívida em relação ao esforço de correção
e à razão pela qual é considerada dívida.

Segundo os autores, o interesse na dívida pode ser estimado através da relação
entre esforços históricos registrados, dados de uso, registro de mudanças, e dados sobre
defeitos. Então, sua abordagem descreve a dívida inferindo situações como: “No último
release, foi adicionada a função X ao módulo Y, mas não houve documentação que
refletisse esta mudança”.

As críticas em relação à esta técnica relatada pelos próprios autores foi que a
mesma herdou falhas da abordagem original: a estimativa dada pela análise dos portfólios,
no mundo financeiro, não representava o mercado real, sendo bastante criticada por
investidores na época de sua concepção. Os autores ainda relatam que é difícil discutir
resultados quanto à eficácia do modelo, por não ter sido feito nenhum estudo de caso
sobre o mesmo.

2.2.2 SonarQube

Em (LETOUZEY; ILKIEWICZ, 2012), os autores abordam a verificação de
código com base na expectativa de vida da aplicação, discorrendo sobre a metodologia
SQALE, a qual possui como uma das métricas a estimativa de Dívida Técnica.

A motivação em se discorrer sobre a dívida seria definir um modelo de gerência
da mesma que defina o estabelecimento e publicação de más práticas de código, modelos
de conformidade, formas de monitoria, análise, pagamento da dívida e uso de dados
coletados para governança da dívida.

A solução proposta pelo método SQALE é associar custos de remediação mul-
tiplicados por fatores de remediação (prioridade) aos itens levantados pelas organizações
como requisitos não funcionais que se não observados, geram prejuízos.
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Estes custos precisam ser associados devido às variações de natureza das vio-
lações. Por exemplo, identar um código deve ser mais simples em termos de custo de
remediação do que eliminar um código clonado, pois isto envolve uma série de testes
e retrabalho. A soma destes custos ao fim de uma análise que implementa o SQALE é
denominado Índice de Qualidade SQALE, denominado SQI.

Cada violação deve ser associada a uma característica. São 8 as características
disponíveis na metodologia: Manutenibilidade, Flexibilidade, Confiabilidade, Testabili-
dade, Segurança, Eficiência, Portabilidade e Usabilidade. Propõe-se ainda a visibilidade
da dívida através de um indicador denominado Pirâmide SQALE, que pode se apresentar
em duas formas: analítica, que mostra o montante da dívida por característica e consoli-
dada, onde se vê o somatório geral.

Calculam-se também os custos de não remediação dos requisitos não funcionais.
Estes custos atuam como penalidades para o não cumprimento de requisitos não funcio-
nais, de forma que se o montante de remediação, for maior do que o de não remediação,
então o arquiteto não deve aceitar a entrega da implementação. A soma destes custos
define um índice denominado índice de Impacto de Negócio, denominado SBI.

Existem ferramentas no mercado para automatização do cálculo da Dívida
Técnica. Uma delas é o Sonar (SONARQUBE, 2014), a qual é uma plataforma para
gerência de testes e qualidade de software. Em sua versão mais nova, o plugin Technical

Debt, que gerenciava a dívida, foi depreciado e substituído por uma implementação paga
do framework SQALE (SQALE, 2014).

2.2.3 CAST Application Intelligence Platform

Curtis, Sappidi e Szynkarski (CURTIS; SAPPIDI; SZYNKARSKI, 2012) discu-
tem uma solução automatizada, onde consideram as seguintes informações para caracte-
rização e cálculo da dívida técnica:

• Violações – são problemas de software em que se tem a obrigação de consertar,
relativas práticas de codificação e engenharia, onde sua correção determina o
principal (esforço realizado para se concluir uma tarefa) da dívida.
• Interesse – é o custo contínuo de se manter as violações do tipo citado anterior-

mente
• Dívida Técnica – constituída pelo total da soma do Interesse e Principal.

Para o cálculo do principal a respeito da dívida técnica, os autores fazem uso
de três variáveis, sendo estas, o número de violações de correção obrigatória, o número
de horas para corrigir cada violação e o custo do trabalho, que podem ser relacionadas
para estimar a dívida com a seguinte fórmula: (porcentagem do total de violações graves,
médias e baixas) x (tempo médio de correção) x (custo monetário).
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Durante a abordagem, os autores sugerem várias opções de parâmetros na
configuração da dívida, porém defendem que estes valores devem ser calibrados pelas
organizações, a fim de que elas obtenham suas próprias experiências em relação a dívida.

Chamada de Cast Application Intelligence Platform (AIP), a ferramenta é cons-
tituída de um analisador de código, que contém cerca de 1200 regras extraídas da CWE
(Common Weakness Enumeration), que é um grupo de discussões sobre qualidade de soft-
ware em relação a problemas estruturais e experiência de clientes. A ferramenta também
trabalha com a classificação de 5 características: resiliência, performance, transferência,
segurança e flexibilidade, revistas no padrão ISO/IEC 9126.

2.3 Trabalhos Relacionados sobre Checagem de Confor-
midade

2.3.1 Modelos de Análise

Meyer (MEYER, 1992) se demonstrava preocupado com a utilização da orienta-
ção a objetos em larga escala. Segundo os seus relatos, os desenvolvedores e usuários da
época (1992) clamavam por uma técnica em que fosse possível garantir maior confiabili-
dade em softwares orientados a objeto. Definiu-se então confiabilidade como a combina-
ção de correção e robustez ou, de maneira mais simples, como a ausência de bugs.

Reafirmando a sua preocupação, foi ilustrado um cenário em que uma vez que a
orientação a objetos permite que um recurso seja reutilizado por mais de uma aplicação,
se o mesmo não se comportasse conforme o esperado, iria gerar um grande impacto,
causando erros em todas as aplicações que o consumiam. Os programadores da época
também afirmavam que a orientação a objetos traria qualidade ao desenvolvimento, mas
ainda havia uma necessidade de se formalizar um método para avaliação de qualidade
e conformidade. Então, foi proposta a técnica de design por contrato, analisando-se a
linguagem Eiffel.

A solução proposta foi usar a checagem de pré-condições e pós condições através
de asserções, podendo-se assim verificar as violações de contrato, que é o pilar de diversas
técnicas como a checagem de condições através de orientação a aspectos e testes unitários.
Neste sentido, os autores apontaram como contribuição:

• um conjunto coerente de princípios metodológicos que ajudam a produzir software
corretos e robustos;
• uma abordagem sistemática para o delicado problema de como lidar com casos

anormais levando a um mecanismo de tratamento de exceção simples e poderoso;
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• uma melhor compreensão da herança e das técnicas associadas (redeclaração, poli-
morfismo e ligação dinâmica) através da noção de subcontratação, permitindo uma
abordagem sistemática de usar esses poderosos mas às vezes perigosos mecanis-
mos.

Meyer et.al (MEYER et al., 2009) apresentam uma abordagem onde se desen-
volveu um conjunto de ferramentas que automatizam a criação de casos de teste, seleção
de entradas para os mesmos e a verificação de defeitos através de design por contrato.
Buscou-se resolver o descontentamento de que era um paradoxo termos tão bons compu-
tadores hoje em dia e não haver meios de fazer testes mais escaláveis, tornando a atividade
menos tediosa e manual.

Os autores também procuravam resolver os seguintes questionamentos: como o
número de falhas encontradas por testes aleatórios evolui ao longo do tempo, se falhas
são mais descobertas por violações de contrato ou através de outras exceções; quão
previsíveis são os testes aleatórios; se há mais falhas nos contratos ou na implementação;
e como falhas descobertas podem ser comparadas às encontradas por testes manuais e por
usuários de software.

Barnet et al. (BARNETT et al., 2011) utilizam o design por contrato para gerar
casos de testes a partir do mesmo e executá-los mostrando as exceções capturadas.
Um conjunto de objetos randômico é criado e suas instâncias utilizadas no teste de
funcionalidades e regras de especificação em nível de código.

O uso de contratos foi considerado neste caso bom, pois garantem que o software
será testado na maneira como ele é, sendo uma técnica que não fica apenas no campo
teórico, mas usada pelos programadores. A motivação dos autores era garantir que
programas escritos na linguagem C# obedecessem a sua especificação, permitindo que
programadores fizessem exercício da programação defensiva.

Alguns questionamentos dos autores também reforçam a motivação:

• A maneira como as linguagens atuais permitem que informações sobre o código
sejam declaradas não representam nenhum benefício ao programador, deficiência
resolvida por meio do DbC.
• Questiona-se que algumas linguagens orientadas a objeto não conseguem distinguir

referências que nunca podem ser nulas, o que requer tempo de programação para
resolver esse problema.
• Sistemas de verificação de programas têm benefícios ao automatizar comunicação

e compartilhar estrutura através de DbC.

Para permitir que esses programas sejam avaliados segundo os critérios acima,
os autores relatam a criação de uma linguagem de verificação: a Spec# em que houve a
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adição de estruturas de verificação e validação ao interpretador de bytecode da linguagem
C#, permitindo que pré-condições, pós-condições e invariantes possam ser criticadas no
momento de desenvolvimento. Os autores também relatam terem sido influenciados pela
JML e linguagem Eiffel, onde se deu origem o DbC.

A solução de se criar uma linguagem que dependa do interpretador pode gerar
problemas caso a sintaxe mude (problema relatado pelos próprios autores, que tiveram de
fazer com que a ferramenta analisasse código de versões anteriores do C# e .NET). Porém,
o trabalho teve repercussões em outras pesquisas, como, por exemplo, na ferramenta
SpecLeuven cujo o cunho era acadêmico e também na indústria de software, conforme
uso relatado na ferramenta VCC.

Aldrich, Chambers e Notkin (ALDRICH; CHAMBERS; NOTKIN, 2002) bus-
cavam uma forma de verificação entre implementação e design que fosse mais acoplada,
diferente das da época, que, desacopladamente, permitiam que as estruturas de software
criadas violassem a arquitetura e inibissem a evolução.

Os autores tentaram garantir aspectos de comunicação, com a criação de estru-
turas de abstração (componentes) que basicamente, funcionam da seguinte maneira:

• Portas - são componentes que permitem receber a comunicação de outros por
métodos específicos. Um componente só pode ser acessado se possuir uma porta
para quem quer lhe acessar.
• Conexões - têm a obrigação de ligar portas, onde a saída de um método será

direcionada à entrada de outro. Está ligado ao conceito de integridade onde um
componente só pode ser chamado por outro por estas conexões.

Para avaliar a solução, foi feito um estudo de caso sobre uma ferramenta deno-
minada Aphyds, de tamanho moderado, cuja função era desenhar circuitos. O programa
passou por uma reengenharia com o auxílio do desenvolvedor. Uma análise por meio da
ferramenta proposta revelou os desvios de arquitetura e até mesmo inconsistências sobre
a mesma. Os autores concluíram ter sido mais fácil entender o programa após realizarem
as correções sugeridas pela ferramenta do que antes, assim como evolui-lo.

Há trabalhos nacionais que seguem abordagens similares. Na ferramenta Design

Wizard (BRUNET; GUERRERO; FIGUEIREDO, 2009), as regras de conformidade são
criadas programaticamente. O Analisador de Estrutura de Código da ferramenta distribui
os artefatos (fatos) do arquivo JAR em um grafo, em que suas arestas são relacionamentos
entre classes e pacotes navegáveis por meio de uma API, outra abordagem considerável.

A estratégia da ferramenta é simular a API de reflexão da linguagem Java,
recebendo, na maioria dos casos, como parâmetro, um texto que representa o caminho
absoluto da classe, interface, atributo ou método que se deseja encontrar. Caso encontrado,
o resultado é retornado através de nós específicos (nós de classe, nós de atributo, nós de
método) ou são disparadas exceções se não forem encontrados nós correspondentes.
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Ainda sobre esta abordagem, Pires Brunet e Ramalho (PIRES; BRUNET; RA-
MALHO, 2008) verificaram o design de arquiteturas tendo como entrada de dados uma
abordagem em MDA (Model Driven Architecture), sendo seus componentes diagramas
de classes UML. O analisador de código, então, informava por meio de asserções se a
arquitetura foi desenvolvida conforme o especificado pelos diagramas, utilizando-se para
isso o Design Wizard.

2.3.2 Automação

Pode-se verificar trabalhos aplicados na linguagem Java contendo esta aborda-
gem em JContractor (KARAORMAN; HÖLZLE; BRUNO, 1999), Contract4J (WAM-
PLER, 2006) e C4J (RIEKEN, 2007). Tais abordagens consistem na análise de instâncias
de contratos que reflexivamente fazem instâncias das classes realmente implementadas.
Compara-se então todas as cláusulas do contrato com o que foi implementado e em se-
guida dispara-se exceções caso haja violações de contrato.

2.3.3 Regras de Conformidade

Em trabalhos de caráter técnico, podem ser observadas aplicações como PMD

(PMD, 2014) e Sonar SSLR ToolKit (SSLR, 2014). Tratam-se de aplicações que fazem
análise da árvore sintática do código e propõem o seu percurso por meio de XPath: a
árvore é abstraída por meio de XML, e cada nó pode ser encontrado por meio de consultas
por parâmetros, atributos ou tags.

2.3.4 Architectural Description Language (ADL)

Em (ALDRICH; CHAMBERS; NOTKIN, 2002) foi relatada a aplicação Arch-

Java que propõe a descrição do design de uma arquitetura por meio regras de associação.
Tais regras são tratadas na abordagem como conectores e portas de comunicação. Sua
função é dizer o que cada classe irá ou não acessar. Da mesma maneira, vemos outra
abordagem, a AcmeStudio(SCHMERL; GARLAN, 2004).que pode ser instalada como
plugin da IDE Eclipse e oferece uma maneira visual de se conectar aos componentes.

A Dívida Técnica apresentada e estimada neste artigo é em relação ao desvio
de regras de especificação arquitetural, aqui denominada como Regras de Conformidade
Arquitetural. Dentre essas regras, podemos avaliar: obediência à hierarquia de pacotes,
extensão de classes, conformidade de nomenclatura e modificadores de classes, obriga-
toriedade de implementação de interfaces, e até mesmo se atributos e métodos corres-
pondentes a um ou vários padrões de projeto se encontram codificados como tal, ou se
realmente se encontram nas classes em que deveriam estar. Este problema pode ser ca-
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racterizado como Gap (lacunas) entre Design e Implementação (MURPHY; NOTKIN;
SULLIVAN, 2001).

2.4 Estudo comparativo sobre abordagens de checagem
de conformidade

Nesta seção, é relatado um estudo sobre abordagens de terceiros que empregam
a técnica análise de conformidade em sistemas desenvolvidos na linguagem Java, cujo
objetivo é verificar, dentre elas, qual a mais adequada para o desenvolvimento e funda-
mentação de um dos passos da metodologia proposta: elaborar uma infraestrutura que
possibilite a configuração de regras de design personalizadas. Este estudo avalia o uso
das abordagens Linguagem de Descrição Arquitetural, Design por Contrato, Leitura de
Árvore Sintática e Análise de regras de Design, representadas por 8 produtos de software:
ArchJava e AcmeStudio, que usam a técnica ADL; SSLR Toolkit e PMD, que utilizam a
técnica AST; C4J, iContract e Contract4j, que utilizam a técnica DBC; e por fim, Design
Wizard, que utiliza a técnica de Análise de Regras de Design.

Na tabela 2.2, consta uma classificação das ferramentas apresentadas anterior-
mente, comparando as variáveis documentação, última atualização e a presença ou não
de análise de convergência, técnica através da qual é possível verificar se um artefato se-
gue as especificações de um modelo (convergência) ou não segue, sendo divergente do
modelo.

Tabela 2.2: Classificação de ferramentas de análise de conformi-
dade

Ferramenta Documentação Última
atualização

Convergência Divergência

Design Wizard Textual e Java-
doc

2013 Sim Sim

SSLR ToolKit Textual e Java-
doc

2014 Não Não

PMD Textual e Java-
doc

2014 Não Não

C4J Textual e Java-
doc

2012 Não Não

Contract4J Apenas Tex-
tual

2011 Não Não

AcmeStudio Nenhuma En-
contrada

2009 Não Não

iContract Apenas Tex-
tual

2008 Não Não

ArchJava Apenas textual 2005 Não Não
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Considerando-se as informações sobre as ferramentas contidas na tabela 2.2, a
ferramenta Design Wizard foi selecionada por aplicar a técnica de modelagem reflexiva
para verificação de conformidade. Ao analisar o seu repositório no GitHub, foi possí-
vel notar que o mesmo também apresenta algum tempo de inércia em relação aos seus
commits. Porém, a ferramenta tem idade menos avançada do que as outras citadas anteri-
ormente, possui documentação textual com exemplos, javadoc e, como característica mais
relevante para as questões de baixo nível, se estende do JUnit, framework bem aceito em
ambiente de testes. Estes fatores proporcionaram um domínio abrangente da ferramenta
num curto espaço de tempo, contribuindo para sua aplicação neste trabalho.

2.4.1 Prova de conceito

Para comprovar se a ferramenta Design Wizard (BRUNET; GUERRERO; FI-
GUEIREDO, 2009) é adequada para caracterização de regras de design e consequente-
mente aplicável como um dos componentes para estimativa da Dívida Técnica de Design,
foi realizada uma prova de conceito, cujos resultados encontram-se no Apêndice A. Foram
portados componentes da arquitetura de software do Centro de Recursos Computacionais
(CERCOMP) da Universidade Federal de Goiás que refletem detalhes de negócio de um
portal acadêmico para um algoritmo que fazia as mesmas asserções de relacionamento.
Em seguida, gerou-se uma versão com modificações em um desses componentes. Ao soli-
citar que o Design Wizard fizesse as verificações de divergência entre o código que deveria
ser desenvolvido e o que foi realmente implementado, o mesmo revelou os problemas en-
contrados. A eficiência desta abordagem motivou, então, um trabalho de abstração desta
ferramenta, um dos resultados discorridos na Seção 4.7.2.



CAPÍTULO 3
Estimativa Baseada em Dados Históricos

Este capítulo aborda um estudo experimental desenvolvido no presente trabalho
sobre a estimativa da dívida técnica utilizando-se dados históricos. Na Seção 3.1, serão
feitas considerações sobre a plataforma Sonarqube, uma das ferramentas candidatas a
auxiliar no estudo da dívida técnica. Nas Seções 3.2 e 3.3, são discutidos os percalços no
uso da mineração de dados para estimativa da Dívida Técnica de Design e na Seção 3.5
são apresentadas as análises dos resultados obtidos.

A abordagem presente nesta seção constitui a primeira parte do processo ilus-
trado na seção 1.3, conforme destaque apresentado a seguir na Figura 3.1:

Figura 3.1: Destaque sobre o Mecanismo de Coleta de Valores de
Dívida Técnica apresentado na Metodologia

3.1 Plataforma Sonarqube

No Capítulo 1, foi explicitada a necessidade de se calcular a dívida técnica.
Letouzey (LETOUZEY, 2012), propôs a utilização da ferramenta Sonar para tal objetivo.
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Esta solução é eficiente na caracterização de regras de Design, através de regras pré-
existentes denominadas “Architectural Constraint”. Entretanto, a utilização do Sonar
mostrou-se inviável para a estimativa de DT decorrente do descumprimento dessas regras,
uma vez que o calculo deste tipo de dívida técnica não é personalizável gratuitamente e
sua API não permite a codificação de Plugins que disponibilizem operações de inserção e
computação de valores de dívida técnica. Dados tais problemas, é proposta a abordagem
a seguir.

3.2 Mineração de Dados

Outra forma de se calcular a dívida técnica é por meio da análise de dados
históricos. Na Fundamentação teórica deste trabalho (Seção 2) foram citados trabalhos
que reportam os esforços obtidos com o uso desta abordagem e que podem ser utilizados
como referência na estimativa da Dívida Técnica no contexto de Design de Software.
Porém, para a realização de pesquisas neste campo, é necessário o acesso a bases de dados
de várias organizações diferentes, a fim de se comparar dados de diversos ambientes e
propor modelos a partir de análises.

Nem todas as empresas de desenvolvimento de software providenciam o acesso
a estes dados, pois os mesmos podem revelar aspectos importantes da organização, dos
produtos que desenvolve e até mesmo de seus clientes, comprometendo o seu negócio de
forma negativa. Há muitas outras ainda que não possuem estes dados, o que neste caso,
inviabiliza o cálculo desta dívida técnica por esta abordagem. Apesar destes desafios,
algumas empresas da comunidade de software livre disponibilizam estas informações
de maneira transparente em sistemas na internet, possibilitando coletar dados sobre os
mesmos.

Contudo, existe outro desafio na coleta de dados que consiste em quais dados
devem ser coletados e qual deve ser o mecanismo de extração. Para esta finalidade,
existe a técnica de mineração de dados que é o processo de explorar grandes quantidades
de dados à procura de padrões consistentes. Foram selecionados dois tipos de sistemas
para servirem de fonte de dados para este trabalho: um sistema de registro de defeitos
denominado JIRA e um sistema de versionamento e armazenamento de repositórios,
denominado Github, cujos papéis e ações tomadas sobre os mesmos serão mais detalhadas
nas seções a seguir.
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3.3 Especificação de Regras de Design e obtenção de va-
lores de Dívida Técnica

Um desafio a ser considerado na Análise de Dados históricos para Estimativa da
Dívida Técnica decorrente de violações de regras de Design é como expressar uma regra
em uma pesquisa. Diferente das abordagens programáticas de checagem de conformidade
citadas na Fundamentação Teórica deste documento, a expressão de regras de design em
uma base de dados não ocorre de maneira tão direta, dependendo de diversos fatores:

• Existência de uma modelagem forte no banco de dados o suficiente para representar
uma regra de design sem que, em uma consulta, haja o retorno de falsos positivos.
• Associação de regras de design por parte dos usuários que utilizam estes sistemas

de banco de dados nas solicitações, permitindo a filtragem dos aspectos de maneira
correta e se, esta associação não existir,
• Uma maneira adequada de se expressar em consultas os termos que representam

regras de design, sob o risco de obtenção de falsos positivos.
Para expressão destas especificações de design e procurar por violações decorrentes
das mesmas, foi selecionado o sistema JIRA (ATLASSIAN, 2015) que permite que
solicitações de correções sejam feitas por usuários e consultadas depois em campos
de pesquisa.
Outra preocupação deve ser o cálculo da Dívida Técnica de design, escopo da abor-
dagem deste capítulo. Para isto, deve ser considerado o sistema Github (GITHUB,
2015), que permite analisar commitse verificar se a correção foi realizada ou não. A
proposta é estimar o valor da Dívida Técnica por meio do período decorrido entre
o cadastro da solicitação no sistema JIRA e a submissão da correção no sistema
Github.
Uma vez traçado o plano de ação para cálculo da Dívida Técnica, deve ser consi-
derada a junção destes dados em um local onde seja possível concentrar os dados
destes dois sistemas, facilitando a análise dos resultados. Este processo de extração
será discorrido na seção a seguir.

3.4 Extração de Dados

Para extrair os dados de violações e estimar o seu custo, a técnica mais similar ao
estilo de busca proposto nas ferramentas JIRA e Github é a “Consulta profunda de Fontes
Web” (HAN; CHANG, 2002). Ao observar o comportamento na manutenção de software
por parte da comunidade de software livre, é possível verificar que existe a prática de
inserir o código da solicitação gerada no JIRA em um commit submetido ao Github. Desta
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forma, é possível verificar se realmente foi efetuada a correção e não somente marcada
como resolvida na aplicação JIRA, além de obter a data real de finalização do problema
reportado, apresentada no commit. O período decorrido da criação do problema no sistema
JIRA até o commit realizado no sistema Github será considerado como o custo da Dívida
Técnica para aquela violação.

Devido à complexidade das operações descritas anteriormente, outra solução
para extração de dados foi proposta: o desenvolvimento de uma aplicação que efetua
a consulta nas duas bases de dados descritas (JIRA e Github) e realiza carga dos
registros encontrados em outra base de dados. Os resultados obtidos pela aplicação desta
abordagem serão descritos na seção seguinte.

3.5 Análise dos Resultados

Nesta seção, são mostrados os resultados obtidos pela abordagem experimental
de mineração de dados. Na Subseção 3.5.1, será mostrado o resultado da busca por
candidatos para coleta de dados históricos. Na Subseção 3.5.2, será mostrada a estratégia
de expressão destas violações em meio ao volume de dados reunidos e como se estimam
seus respectivos valores de Dívida Técnica. Na Subseção 3.5.3 serão discutidos os
resultados coletados por um módulo que utiliza essa estratégia para minerar dados nas
fontes encontradas. Por fim, na Subseção 3.5.4, a Estatística Básica será utilizada como
instrumento de auxílio na interpretação dos resultados obtidos.

3.5.1 Pesquisa por fontes de dados históricos

Na Seção 3.2 foi explicado que a Dívida Técnica pode ser estimada por meio da
coleta de dados históricos. Um processo de investigação permitiu verificar que diversas
empresas da comunidade de software livre que desenvolvem produtos na linguagem Java
mantêm seus registros de defeitos em um sistema de gerenciamento de Bugs, denominado
JIRA e disponibilizam o seu código fonte em um sistema aberto, denominado Github.
Nesta busca, foram encontradas 19 organizações integrantes da comunidade de software
livre que contêm, respectivamente, 19 sistemas JIRA e apresentam 1877 repositórios Git
no total. Na tabela 3.1, consta a relação de repositórios Git analisados por empresa.
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Tabela 3.1: Quantitativo de repositórios GitHub analisados

Organização Quantidade de Repositórios
Apache Software foundation 363

Jasig 39
JBoss 38

Jenkins 1101
Spring 46

Hibernate 12
Atlassian 24
Sonatype 152
Pentaho 46
JRuby 9
Groovy 4
Grails 6

MongoDB 4
ZKoss 11

Glassfish 3
SonarSource 18

Clojure 1
Total 1877

As bases de dados destes sistemas forneceram subsídios para o cruzamento de
informações e consequente elaboração de uma estratégia para expressar violações em
consultas, verificada na seção 3.5.2.

3.5.2 Estratégia de expressão de violações de Design e obtenção de
valores de DT

Na seção 3.3, foi explicado que uma das dificuldades na coleta de dados sobre
violações em sistemas de registro de defeitos é a de especificar regras de Design em
consultas. Para garantir a relevância dos resultados em relação às violações de Design,
uma série de testes foi realizada através de expressões de consulta no sistema JIRA.
Dentre as expressões utilizadas na busca, foram selecionadas as 9 mais relevantes,
pesquisadas em linguagem natural. As expressões e os comandos utilizados para obter
os registros que violaram estas especificações constam nas tabelas 3.2, 3.3 e 3.4.



3.5 Análise dos Resultados 37

Tabela 3.2: Quantitativo de repositórios GitHub analisados

Tipo de problema Termo de consulta
Deveria estender uma classe mas não es-
tendeu

"should extendshould inheritneeds to ex-
tendmust inheritmust extendhas to extend
has to inherit"("extend"+ "to support")
("extend"+ "to provide") ("extend"+ "to
allow") ("inherit"+ "to support") ("inhe-
rit"+ "to provide") ("inherit"+ "to allow")
"

Deveria implementar uma interface mas
não implementou

"should implement needs to implement
must implement has to implement ("im-
plement"+ "to support")("implement"+
"to provide")("implement"+ "to allow")"

Deveria implementar o padrão Singleton "should be a singletonshould be single-
tonneeds to be singletonneeds to be a
singletonmust to be a singletonmust to
be singletonmust be a singletonmust be
singletonhas to be singletonhas to be a
singletonhave to be a singletonhave to
be singletoncould be singletoncould be
a singletonimplement singletonimplement
a singletonimplement as a singletonmake
a singletonmake singleton"("single ins-
tance"+ "singleton") ("unique instance"+
"singleton") "description "should be a
singletonshould be singletonneeds to be
singletonneeds to be a singletonmust to
be a singletonmust to be singletonmust
be a singletonmust be singletonhas to
be singletonhas to be a singletonhave to
be a singletonhave to be singletoncould
be singletoncould be a singletonimple-
ment singletonimplement a singletonim-
plement as a singletonmake a singleton
make singleton"("single instance"+ "sin-
gleton") ("unique instance"+ "singleton")
"
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Tabela 3.3: Quantitativo de repositórios GitHub analisados (con-
tinuação)

Tipo de problema Termo de consulta
Deveria ser anotada mas não foi "should be annotatedmust be annotatedne-

eds to be annotatedhas to be annotated
have to be annotatedcould be annotated
can be annotatedwasn’t annotatedis unna-
notatedwas unnanotated

Deveria implementar o padrão Builder "should use a buildershould be a builder
should be builderneeds to be builderneeds
a builderneeds to be a buildermust to be a
buildermust to be buildermust be a builder
must be builderhas to be builderhas to be
a builderhave to be a builderhave to be
buildercould be buildercould be a builder
"

Deveria implementar inversão de Controle
e Injeção de dependência

"inversion of controlinjectableshould be
injectableshould allow injectionmust be
injectablemust allow injectionhave to be
injectablehave to allow injectionneeds to
be injectableneeds to allow injectional-
low injection "description "inversion
of controlinjectableshould be injectable
should allow injectionmust be injectable
must allow injectionhave to be injectable
have to allow injectionneeds to be injecta-
bleneeds to allow injectionallow injection
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Tabela 3.4: Quantitativo de repositórios GitHub analisados (con-
tinuação)

Tipo de problema Termo de consulta
Foi colocada uma classe no pacote errado "should be placed in another packageis in

the wrong package "
Deveria implementar o Padrão Factory "should use a factoryshould be a factory

should be factoryneeds to be factoryneeds
a factoryneeds to be a factorymust to be
a factorymust to be factorymust be a fac-
torymust be factoryhas to be factoryhas to
be a factoryhave to be a factoryhave to be
factorycould be factorycould be a factory
"description "should use a factoryshould
be a factoryshould be factoryneeds to be
factoryneeds a factoryneeds to be a fac-
torymust to be a factorymust to be fac-
torymust be a factorymust be factoryhas
to be factoryhas to be a factoryhave to be a
factoryhave to be factorycould be factory
could be a factory

Deveria implementar o Padrão Strategy "strategy pattern "

As informações sobre bugs no sistema JIRA cruzadas com seus respectivos
commits no sistema Github, permitiram verificar o tempo para readequar um aspecto de
design. Apesar do tempo ser a unidade de medida que representa a Dívida Técnica, pode
não ser a única variável presente na estimativa. Pode-se considerar outras variáveis, tais
como o número de linhas de código e a complexidade do sistema. O número de linhas
de código não será considerado devido a em se afirmar que uma quantidade de código
escrita ou modificada em determina a qualidade do software e a complexidade também
não estava disponível em nenhum destes sistemas. Outras variáveis também não estavam
presentes nestes sistemas, portanto não puderam ser extraídas.

Estimar um valor aproximado que represente o tempo médio para sanar essas re-
adequações envolve a análise de milhares de registros, o que não é factível manualmente.
Desta forma, um produto de software foi desenvolvido para minerar estes dados utilizando
os comandos acima citados, onde seus resultados são discutidos na Seção 3.5.3.

3.5.3 Módulo de Mineração de Dados

Na seção 3.4 foi explicada a necessidade do desenvolvimento de um módulo
de mineração de dados e que a comunidade de software livre integra as informações de
defeito de software em geral com as correções submetidas em repositórios de código, per-
mitindo o seu rastreio. Para automatizar o processo de extração das violações reportadas
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nos sistemas JIRA de cada empresa, consultar sua presença no Github e ainda estimar o
seu tempo de correção, foi desenvolvida uma aplicação em Java (SILVA; RODRIGUES,
2015), utilizando-se um servidor JBoss e um banco de dados PostgreSQL. Na comuni-
cação com o JIRA, foram abstraídos diversos serviços disponíveis: consulta por projetos,
autenticação e consulta por problemas reportados, dentre outros. Na comunicação com
o GitHub, foi feita a abstração dos serviços de consulta por commits, busca de usuá-
rios, busca de repositórios e busca de arquivos. Também foi implementado um cache de
consultas condicionais que evitam o número elevado de requisições e o consequente im-
pedimento nas consultas ao serviço de commits.

A arquitetura da aplicação é subdividida em quatro camadas, conforme Figura
3.2

Figura 3.2: Arquitetura da Aplicação de Mineração

• Fachada – Responsável pela comunicação com a camada de serviços da aplicação.
Foi projetada para que outras aplicações clientes possam utilizá-la, como, por
exemplo, um analisador estático que queira usar dados da dívida.
• Autenticação – Provê controle de acesso entre os serviços GitHub e JIRA por

meiode tokens de acesso.
• DAO – Responsável pelas operações de recuperação e persistência dos objetos de

domínio da aplicação.
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• Serviços – Fazem a comunicação com as camadas DAO e outras camadas de serviço
externas ao contexto local, neste caso os serviços disponibilizados pelo JIRA e
Github.
• DTO – É composta por objetos que fazem processamento e transferência de dados

para camada DAO.
• Entidades – Representam as classes de domínio da aplicação, utilizadas na comu-

nicação objeto-relacional.

O uso desta abordagem permitiu a coleta de dados, cujo objetivo era representar
o valor da dívida técnica por critério de design violado. Os resultados são discutidos na
Seção 3.5.4.

3.5.4 Resultados coletados pelo Módulo de Mineração

Ao ser acionado o módulo de mineração, as informações são processadas e
persistidas no banco de dados para posterior cálculo de estimativa de tempo. Para este
cálculo, é feita a junção das informações do JIRA e do Github através do identificador
do JIRA comum aos dois sistemas e da sua filtragem por critério violado. Em seguida,
são calculados a média e o desvio padrão em relação à média dos tempos coletados
(em segundos) do tempo de correção estimado de cada bug registrado no JIRA. Desta
forma, pode-se obter o nível de dispersão dos dados e verificar se é possível utilizá-los
na elaboração de um modelo de estimativa da Dívida Técnica. Para cada critério violado,
obtiveram-se os seguintes dados representados em horas e minutos, conforme mostra a
Tabela 3.5
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Tabela 3.5: Violações, seus desvios em relação à média e quartis

Critério
Violado

Média Desvio
Padrão

Primeiro
Quartil

Mediana Terceiro
Quartil

Quant.
de
Dados

Deveria
imple-
mentar
o padrăo
Singleton

5018:33 10113:38 23:24 143:37 783:40 48

Foi colo-
cado no
pacote
errado

2437:35 2492:31 41:18 132:37 1172:40 75

Deveria
ter imple-
mentado
uma
interface

6078:13 8577:02 43:53 1080:57 13102:55 158

Deveria
ter esten-
dido

5900:17 10802:37 334:44 1028:43 3240:20 282

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
Factory

1720:13 3356:00 60:07 103:46 545:51 53

Deveria
ter sido
anotado

3704:48 4409:58 23:24 143:37 783:40 89

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
builder

3079:37 9384:04 1897:38 11154:48 11557:50 33

Deveria
ter imple-
mentado
o padrăo
Strategy

10973:50 12797:35 45:09 415:16 3215:39 149

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrăo
IoC e DI
*

3556:53 6325:44 60:07 103:46 545:51 93
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Ao analisar os resultados da Tabela 3.5, é possível desconfiar que estes resultados
estejam discrepantes para as correções solicitadas, uma vez que o tempo médio de
correção das violações se apresenta muito alto e apresentando discrepâncias em relação
ao desvio padrão e mediana. Para melhor visualizar o comportamento dos dados coletados
em relação à sua discrepância, foram gerados gráficos do tipo Boxplot. Este tipo de gráfico
permite visualizar a posição dos dados em relação ao primeiro e terceiro quartis e à
mediana, sendo considerados discrepantes os valores muito abaixo do primeiro quartil
ou muito acima do terceiro, denominados outliers. Juntamente com tais gráficos, para
verificar a distribuição das frequências destes dados, foram gerados histogramas, que
apresentam os dados em classes e frequências. O eixo Y do gráfico, mostra com que
frequência ocorreram tais dados e o eixo X apresenta as classes em que estes dados estão
distribuídos. Os resultados são mostrados a seguir nas Figuras 3.3 a 3.11:

Figura 3.3: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter sido
anotado”
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Figura 3.4: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Builder”

Figura 3.5: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter esten-
dido uma classe”
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Figura 3.6: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Factory”

Figura 3.7: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado uma interface”
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Figura 3.8: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão IoC e DI”

Figura 3.9: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter imple-
mentado o padrão Singleton”
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Figura 3.10: Boxplot e Histograma do Critério “Foi colocado no
pacote errado”

Figura 3.11: Boxplot e Histograma do Critério “Deveria ter im-
plementado o padrão Strategy´´

A associação dos Boxplots aos histogramas permitiu verificar que, para os
critérios estudados, apesar da maioria dos dados coletados pelo módulo mineração se
concentrarem nas menores classes de dados, estas apresentam um tempo de correção
muito elevado e que. estes dados, sofrem discrepâncias, o que compromete a estimativa
considerando o conjunto de dados total. Portanto, ao invés de se estimar os resultados para
o conjunto total, decidiu-se verificar a confiabilidade da variável tempo na estimativa em
conjuntos de dados menores. Para isto, foi selecionada a empresa Apache, que representa
uma parcela significativa dos repositórios e resultados coletados. Na Tabela 3.6 , são
mostrados a distribuição de resultados da empresa por critério, representada pela variável
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n, e o desvio padrão da amostra, em segundos, em relação ao conjunto total, representada
pela variável σ.

Tabela 3.6: Violações, amostras e desvios (Apache)

Critério Violado Tamanho da amostra (n) Desvio Padrão (σ)
Foi colocado no pacote
errado

75 2492:31

Deveria ter estendido 31 3923:12
Deveria ter implementado
o padrão Strategy

51 20749:09

Deveria ter implementado
o pradrão Factory

53 3356:00

Deveria ter implementado
uma interface

28 5378:03

Deveria ter implementado
o pradrão IoC e DI *

32 1302:01

Deveria ter sido anotado 24 2811:17
Deveria implementar o pa-
drão Singleton

43 10542:19

Deveria ter implementado
o padrão builder

32 9521:01

Em seguida, a confiabilidade dos resultados foi verificada por meio do cálculo da
margem de erro de estimativa para os intervalos de confiança de 90, 95 e 99% (admite-se,
respectivamente, 10, 5 e 1% de erro). Este cálculo estatístico verifica se uma amostra de
uma determinada população é adequada para uma estimativa. Quanto menor o erro, mais
confiável a estimativa. A fórmula do erro de estimativa é dada por:

e = z.
σ√
n

(3-1)

Em que:

• e – É a margem de erro da estimativa;
• z – É o valor do intervalo de confiança desejado. O valor a ser utilizado para cada

grau de confiança é disponibilizado na Tabela Normal Padronizada;
• n – É o numero de observações que foram feitas de uma determinada população,

constituindo uma amostra;
• σ – É o desvio padrão amostral.

Os seguintes resultados foram encontrados, conforme mostra a Tabela 3.7
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Tabela 3.7: Margem de erro encontrada para amostra da empresa
Apache

Critério
Violado

Qt. Dados (n) Desvio Padrão
(σ)

Erro –
Grau de
confiança
de 90%
(e)

Erro –
Grau de
confiança
de 95%
(e)

Erro –
Grau de
confiança
de 99%
(e)

Foi colo-
cado no
pacote
errado

75 2492:31 473:26 564:06 742:33

Deveria
ter esten-
dido

31 3923:12 1159:06 1381:04 1817:56

Deveria
ter imple-
mentado
o padrão
Strategy

51 20749:09 4779:29 5694:42 7496:05

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrão
Factory

53 3356:00 758:18 903:31 1189:20

Deveria
ter imple-
mentado
uma
interface

28 5378:03 1671:54 1992:03 2622:12

Deveria
ter imple-
mentado
o pradrão
IoC e DI
*

32 1302:01 378:37 451:07 593:49

Deveria
ter sido
anotado

24 2811:17 943:59 1124:45 1480:32

Deveria
imple-
mentar
o padrão
Singleton

43 10542:19 2644:38 3151:04: 4147:50:

Deveria
ter imple-
mentado
o padrão
builder

32 9521:01 2768:41 3298:51: 4342:22
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Os resultados apresentaram uma alta margem de erro para todos os critérios,
portanto, uma estimativa com base nesta amostra apresentaria baixa confiabilidade. Um
experimento conduzido no Centro de Recursos Computacionais da Universidade Federal
de Goiás (CERCOMP) avaliou alterações em versões de software com um problema
de Design relatado nos sistemas JIRA das empresas Apache e SpringSource, feitas
por desenvolvedores com diversos níveis de experiência na linguagem Java. O objetivo
era verificar se levariam aproximadamente o mesmo tempo de solução apresentado nas
solicitações e constatar se o tempo era praticável ou não. Cada software possuía os
seguintes tempos de solução cadastrados nos sistema JIRA, conforme Tabela 3.8:

Tabela 3.8: Problemas extraídos dos sistemas JIRA. Empresas
Apache e SpringSource

Nome Problema a Ser Resol-
vido

Tempo apresentado na
solicitação

Spring Batch Singleton 6 min
Apache Cayenne Factory 105 dias
Spring Data Commons Implementação de uma in-

terface
135 dias

Apache Deltaspike Injeção de Dependência 76 dias
Apache Lucene Extensão 1 dia

Para realização do experimento, os desenvolvedores tiveram acesso a um texto
(Apêndice B) que descreve os problemas de design nas solicitações e uma estação de tra-
balho contendo uma versão do software com o problema relatado, onde deveriam realizar
as readequações. Cada participante também teve acesso a um questionário perguntando
em quanto tempo o desenvolvedor estimava realizar as alterações solicitadas. Foram co-
letadas 25 observações, apresentando os resultados na Tabela 3.9 :
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Tabela 3.9: Resolução dos problemas extraídos dos sistemas JIRA
das empresas Apache e SpringSource

Projeto Tempo estimado pelo
desenvolvedor

Tempo gasto realmente

Spring Data Commons 15 min 35 min
Apache Cayenne 5 min 16 min
Apache Deltaspike 30 min 34 min
Spring Batch 15 min 10 min
Apache Lucene 30 min 25 min
Spring Batch 10 min 20 min
Apache Cayenne 40 min 40 min
Spring Datacommons 1 h 15 min
Apache Lucene 2 h 35 min
Apache Deltaspike 20 min 23 min
Apache Deltaspike 30 min 1 h
Apache Lucene 12 min 20 min
Spring DataCommons 19 min 25 min
Spring Batch 5 min 10 min
Apache Cayenne 20 min 20 min
Spring Datacommons 11 min 10 min
Spring Batch 10 min 15 min
Apache Lucene 30 min 35 min
Apache Cayenne 20 min 12 min
Apache Deltaspike 15 min 25 min
Spring Datacommons 40 min 35 min
Spring Batch 30 min 20 min
Apache Lucene 1 h 40 min
Apache Cayenne 1 h 25 min
Apache Deltaspike 1h e 30 min 35 min

O experimento mostra ao comparar as tabelas 3.8 e 3.9 que algumas solicitações
levariam apenas algumas horas para serem realizadas e não meses, conforme apresentado.
O módulo de mineração então se apoiou neste processo de abertura e fechamento destas
solicitações, que apresentam um lapso temporal, ocasionando então um alto desvio padrão
na estimativa e degradação da confiabilidade.

Este lapso temporal apresentado ainda está em discussão. Há a indagação de
que talvez o processo de acompanhamento de solicitações no JIRA não seja contínuo,
não havendo exigências de fechamento das solicitações assim que atendidas. Da mesma
forma, pode ocorrer no sistema Github, onde um commit pode demorar muito para ser
realizado, refletindo em um elevado tempo de duração entre o cadastro da solicitação
e a submissão da correção. Outra suposição é que, talvez, por fazerem uso da solução
de forma livre, não haja remuneração para estes usuários que solicitam correções que,
então, não se veem obrigados a cumprir este processo à risca. Porém, estas são discussões
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que necessitam de maiores investigações para sua comprovação e, por uma questão de
cumprimento de prazos de cronograma, não serão feitas no momento. Outras deficiências
voltadas para o módulo de mineração serão discutidas na próxima seção.

3.6 Deficiências do Módulo de Mineração

Uma das correções a serem feitas na abordagem é criar uma maneira mais au-
tomatizada de eliminar falsos positivos encontrados na fase de extração. Até o momento,
os problemas que não fazem realmente parte do critério de violação são manualmente
eliminados da base de dados, o que pode gerar atrasos na entrega final e utilização da
estimativa, caso contenha muitos falsos positivos.

Outro problema que deve ser avaliado é a verificação da melhor forma de apurar o
tempo real de trabalho sobre o bug reportado. A desconsideração do tempo de finalização
ao extrair dados do JIRA já elimina certos problemas de quando o desenvolvedor se
esquece de finalizar a tarefa, conforme já foi constatado, onde a tarefa neste caso apresenta
atrasos inexplicáveis em sua finalização.

As considerações negativas a respeito desta abordagem levaram ao estudo de
uma nova proposta de infraestrutura para monitoramento de métricas, alvo de discussão
do capítulo 4.



CAPÍTULO 4
Infraestrutura de análise e coleta de métricas

No Capítulo 3, mostrou-se que a estimativa da Dívida Técnica por meio da
mineração de dados sem uma base de dados histórica que contenha, além do tempo
de execução de tarefas, outras variáveis de design é passível de falhas: permite trazer
consigo, numa pesquisa à base de dados, registros que não se referem exatamente aos
termos procurados, contendo falsos positivos ou resultados imprecisos. Outro ponto que
este trabalho aborda é a especificação de regras de design no contexto da dívida técnica.
Neste capítulo, será discutida uma estratégia que permite descrever regras de design e
verificar se binários de projetos de software estão em conformidade com as mesmas.

A abordagem presente nesta seção constitui a segunda parte do processo ilus-
trado na Seção 1.3, conforme destaque apresentado a seguir na figura 4.1:

Figura 4.1: Destaque sobre a Infraestrutura de Checagem de Con-
formidade e Cálculo de DTD apresentada na metodo-
logia
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4.1 Visão Geral da Infraestrutura

A infraestrutura tem três módulos básicos: Módulos de Detecção de Violações,
Coleta de Métricas e Gestão de Projetos. Estes três módulos operam em conjunto para
que seja possível especificar regra s de design, avaliar se tais regras estão sendo seguidas
no projeto e estimar a dívida técnica de alguma regra de design especificada, mas não
respeitada no projeto. Cada módulo tem uma organização interna diferente e cada um
deles será explicado nas seções seguintes. Uma vez apresentado cada módulo, a integração
de ambos é apresentada.

Figura 4.2: Integração entre os componentes da Infraestrutura

4.2 Caracterização de Regras de Conformidade

A forma como se expressa uma regra de design vem, primeiramente, de uma
especificação de alto nível, onde se discriminam quais requisitos a arquitetura de um
software deve ou não contemplar. Para analisar a conformidade de um software em
relação a estas regras, é necessário então analisar quais as instruções declaradas na
implementação, um processo complexo que envolve decompilar um arquivo binário, ou,
no caso de linguagens interpretadas, acionar o interpretador da linguagem e verificar se o
código está em conformidade com as regras estabelecidas.

Para realização deste processo, será discutido o uso de algumas abordagens para
vinculação de regras ao código fonte da aplicação, apresentadas na fundamentação teórica
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deste trabalho, dentre elas: Design por Contrato (DbC), Linguagem de descrição arquite-
tural (ADL), Leitura de árvore sintática (AST) e Análise de Regras de Conformidade.

Em relação à DbC, até o momento, constatou-se a presença de apenas algumas
bibliotecas possíveis de se usar na linguagem Java, dentre elas iContract, cuja discus-
são científica pode ser encontrada em (KRAMER, 1998), JContractor, apresentada em
(KARAORMAN; HÖLZLE; BRUNO, 1999), Contract4J (WAMPLER, 2006) e C4J (RI-
EKEN, 2007). Apesar da relevância científica das mesmas, optou-se por não utilizá-las
no processo de desenvolvimento, pelos seguintes motivos:

• Do ponto de vista de implementação e manutenção de software, as mesmas se
encontram desatualizadas ou descontinuadas, tornando difícil recorrer a suporte,
caso necessário.
• Há pouca ou nenhuma documentação sobre as mesmas, o que pode demandar tempo

em sua compreensão, comprometendo o trabalho a ser feito.

Sobre a técnica ADL, é possível usá-la para descrever modelos de arquitetura que
atendam aos anseios de seu utilizador, para em seguida confrontá-los com a arquitetura
desenvolvida. As possibilidades encontradas para Java foram ArchJava (ALDRICH;
CHAMBERS; NOTKIN, 2002) e ACME (GARLAN; MONROE; WILE, 2000), porém,
foge do escopo deste trabalho gerar uma arquitetura descritiva para compará-la com a
arquitetura já desenvolvida. Além disso, podem ser constatados os mesmos problemas
anteriormente mencionados, inviabilizando o uso de ferramentas que trabalham desta
forma.

Sobre a técnica AST, presente nas ferramentas PMD(PMD, 2014) e SSLR ToolKit

(SSLR, 2014) e “XPath Rules” da ferramenta Sonar, é possível fazer verificações de
elementos presentes na árvore síntatica da aplicação, mas não é possível caracterizar uma
violação quando um elemento deveria estar presente na árvore e não está. A classificação
destas abordagens será melhor discutida na seção 2.4

4.3 Modulo de detecção de violações

Conforme mostrado na seção 2, analisar conformidade de software é um traba-
lho que despende muito tempo. A atividade requer a revisão de código, que dependendo
da complexidade do sistema a ser revisado, exige do arquiteto de software um desdobra-
mento para conciliar além de suas atividades, uma revisão sistemática do código produ-
zido em ambiente de software, talvez não sendo possível fazê-lo manualmente.

Embora a atividade de inspeção de código atualmente esteja amparada por testes
unitários, os mesmos requerem de uma equipe de desenvolvimento de software trabalho
dobrado: Deve-se desenvolver primeiramente o requisito e em seguida escrever um teste
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unitário para sua verificação. Dependendo da pressão para cumprimento de prazos, muitos
destes casos serão desprezados e casos de testes relativos ao Design não serão executados,
gerando futuramente um Gap entre Design e implementação, uma forma de dívida técnica.

A inspeção de design, conforme apresentada atualmente, motiva o desenvolvi-
mento de uma abordagem que disponibilize algumas dessas verificações já prontas, um
módulo de detecção de violações. No caso deste módulo não atender os anseios do ar-
quiteto, deve haver uma forma de importar regras de design personalizadas à aplicação e
viabilizar a sua verificação.

Na linguagem Java há diversos artefatos a serem considerados em seus aspectos
de Design: classes, interfaces, enums, anotações, métodos, atributos e pacotes. Todas es-
sas entidades tem um comportamento especificado na documentação da linguagem. Para
expressão de regras de Design e sua verificação, é necessária então a realização de estu-
dos para entender então como são relacionados os aspectos de herança, implementação,
visibilidade, instanciação e abstração em cada um destes artefatos. A complexidade de
se elaborar e executar um processo de verificação que considerem todos estes aspectos
também motivam a criação de uma abordagem para o problema.

Nas Seções 4.3.1 a 4.3.5 , são discutidos diversos problemas de design e algorit-
mos para solução dos mesmos, discutidos por meio da exemplificação de fatos possíveis
de ocorrer durante o desenvolvimento de software.

4.3.1 Algoritmo de validação de pacotes

Embora pareça um problema muito simples para se investir tempo no desenvol-
vimento de um algoritmo, a disposição de artefatos em pacotes diferentes pode causar
problemas de configuração, como, por exemplo, frameworks que utilizam a estratégia de
escaneamento de pacotes não conseguirem encontrar as classes que devem mapear. Para
solução deste problema, deve ser criado um algoritmo que verifique se pacotes existem.

4.3.2 Algoritmos de validação de classes, interfaces, enums e anota-
ções

O processo de desenvolvimento pode ser bastante comprometido se houver fa-
lhas no cumprimento de especificação de classes, fazendo com que um software incorra
em dívida técnica. Por exemplo, um arquiteto pode definir estratégias de polimorfismo
na arquitetura de um software, esperando que a herança de determinadas classes elimine
duplicações de código e evite retrabalho para desenvolvedores e testadores. Se um desen-
volvedor não seguir essas normas, pode degradar o software com código desnecessário e
o seu design.
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Da mesma forma, arquitetos podem utilizar interfaces para garantir especifica-
ções na fase de desenvolvimento de um projeto. A máquina virtual Java dispara erros de
compilação quando uma classe declara utilizar uma interface, mas não implementa os mé-
todos que ela requer. Desta forma, há garantias de que as especificações foram seguidas
no momento de compilação do código. Porém, pode haver enganos no processo de desen-
volvimento que façam com que um desenvolvedor não implemente a interface requerida,
fazendo com que o mesmo duplique código desnecessariamente.

Arquitetos também podem especificar Design através de Enums, que são na
linguagem Java, artefatos desenvolvidos para evitar inserção de valores diretos no código.
Esta prática pode ocasionar retrabalho se por algum motivo, houver necessidade de mudar
estes valores, principalmente se referenciados em várias sentenças. Com o Enum, o
desenvolvedor utiliza uma descrição que representa o valor. O uso deste artefato evita a
dívida técnica, pois os valores corretos a serem utilizados no código estarão concentrados
em uma única variável, prevenindo correções em diversos locais em que estão inseridos
os valores diretos.

Outro artefato utilizado por arquitetos ao projetar o Design são as anotações:
metadados cuja função é representar aspectos em tempo de execução. As classes de
reflexão da linguagem Java podem lê-los, obtendo valores e executando fluxos sem a
necessidade de alterar a estrutura interna de funcionalidades, o que significa dizer neste
caso que não há acoplamento. Quando um desenvolvedor deixa de utilizar uma anotação
para representar um comportamento, significa dizer que ele desprezou funcionalidades já
criadas para reimplementá-las dentro de outros métodos na aplicação, ocasionando Dívida
Técnica. A dívida é representada pelo tempo gasto para desfazer a duplicação e obedecer
ao design especificado.

Os problemas de design possíveis de ocorrer, citados nos parágrafos anteriores,
motivaram a criação de algoritmos que disponibilizam algumas asserções sobre o cabeça-
lho destes artefatos. Em suma, os algoritmos dessa ordem devem ser criados para:

1. Saber se uma classe está dentro do pacote correto
2. Verificar se a classe é encontrada
3. Verificar a herança (não aplicável a enums)
4. Verificar se a implementação estabelecida está correta (não aplicável a interfaces e

anotações)
5. Verificar se o artefato contem enums, interfaces e classes internas
6. Verificar modificadores, tais como privado, público, final ou abstrata.

A análise de seus resultados se encontra na seção 4.7.3. Porém, muitos outros
problemas de design podem estar relacionados ao restante da composição destes artefatos:
atributos e métodos. Estes problemas serão discutidos nas seções 4.3.3 e 4.3.4
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4.3.3 Algoritmos de verificação de atributos de classe, interface,
enums e anotações

Alguns frameworks podem interagir diretamente com atributos de classes, dispa-
rando exceções se não forem encontrados estes atributos ou se os mesmos não obedecerem
a especificações de visibilidade.

Em suma, os algoritmos de verificação de atributos necessitam de:

1. Verificar se existe a classe informada, antes de se prosseguir para as validações de
atributo.

2. Verificar se existe o atributo informado dentro da classe informada
3. Verificar se o tipo informado do atributo confere com a especificação
4. Verificar se a sua estaticidade está de acordo com a especificação.
5. Verificar se a visibilidade (se o atributo é privado, protegido ou público) confere.
6. Verificar se os valores de atributos estão preenchidos conforme especificação.

Em seguida, são feitas considerações sobre verificação de métodos.

4.3.4 Validação de métodos de classes, interfaces, enums e anotações

Arquitetos podem sugerir a criação de métodos para evitar acoplamento e menor
carga de responsabilidades por método, além de garantir o reuso de funcionalidades.

Em suma, para verificação de métodos, os algoritmos necessitam de:

1. Verificar se existe a classe do método
2. Verificar se o método existe
3. Verificar se os tipos informados dos parâmetros conferem.
4. Verificar se a estaticidade confere
5. Verificar se a visibilidade confere
6. Verificar se o retorno confere.

Foram realizados esforços também para verificação dos nomes dos parâmetros.
Porém, por padrão, a Máquina virtual Java não identifica o nome dos mesmos, a não
ser que se informe explicitamente no momento de criação do Arquivo JAR que estes
parâmetros devem ser reconhecidos. Como este é um cuidado facilmente esquecido e pode
comprometer as análises, serão mostrados nos algoritmos referentes a esta implementação
como o Javassist (JAVASSIST, 2015), um outro arcabouço de funcionalidades de inspeção
de código e manipulação de binários na linguagem Java resolveria este problema por meio
de comentários no código.

De forma semelhante, a funcionalidade de validação de métodos de interface
requer como parâmetros um texto informando em que interface deve ser procurado o



4.4 Módulo de Coleta de Métricas 59

método e um objeto do tipo InterfaceMethodConstraint, que representa o modelo reflexivo
para validação de métodos de interface. Em relação à verificação de métodos de classe,
na validação de métodos de interface não são necessárias verificações de estaticidade ou
visibilidade do método, uma vez que todo método de interface é abstrato e público, sendo
necessário verificar apenas a sua existência.

4.3.5 Validação de Regras de Design Personalizadas

As estratégias de validação anteriores podem ainda não atender a solicitações
específicas de design. Para flexibilizar a detecção de violações destas regras específicas,
deve ser disponibilizado um módulo que encapsula uma ferramenta de análise de confor-
midade e o Módulo de Detecção Básico, permitindo que arquitetos desenvolvam artefatos
de códigos contendo suas próprias regras de design e acompanhem os problemas de design
de sua aplicação de maneira mais abrangente. Para extração dos valores dessas métricas,
foi proposto o uso de um Módulo de Coleta de Métricas, discutido na seção seguinte.

4.4 Módulo de Coleta de Métricas

No capítulo 3, foi possível verificar que os tempos coletados pelo módulo de
mineração não seriam adequados para proposta de um modelo de estimativa da Dívida
Técnica. Então, para prover outras métricas que colaborem para um modelo de estimativa
de dívida técnica é necessário um serviço que realize a análise da implementação de
projetos de software em busca de degradações nos aspectos de qualidade de um software.
Estes aspectos podem variar desde a complexidade ciclomática de um software até a carga
de responsabilidades que uma classe possui.

Entende-se que este serviço de análise é complexo: requer o entendimento de
uma infinidade de técnicas para quantificar determinados aspectos de qualidade seguido
de uma implementação que analise de binários de software e disponibilizem meios ade-
quados de visualização de problemas encontrados, além do processo de testes, suposta-
mente meticuloso, uma vez que a finalidade do serviço é quantificar variáveis que re-
presentam qualidade. Neste caso, é proposta a integração com a plataforma Sonarqube.
Assim, é possível extrair através de mecanismos de comunicação providos pela ferra-
menta os valores de métricas, tais como complexidade ciclomática, número de linhas de
código, número de linhas comentadas, número de pacotes importados e outras métricas
que podem auxiliar na quantificação da dívida técnica de design de um projeto.

As estratégias apresentadas até o momento permitem a especificação de regras de
design, verificar se as mesmas foram contempladas ou não e extrair métricas de qualidade
de um projeto. Porém, se faz necessário concentrar estas informações em um único local
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e prover um mecanismo para acompanhar a adequação das violações de regras de design.
Para prover estas funcionalidades, é proposta a utilização de um módulo de Gestão de
Projetos.

4.5 Módulo de Gestão de Projetos

Na Seção 4.3, foi mostrado que módulo de detecção de violações permite
analisar o Design de artefatos de código e encontrar inconsistências em relação a sua
especificação, caracterizando assim violações. Porém, esta abordagem não é suficiente
para quantificação automatizada da dívida de design, visto que é necessário reunir dados
históricos e representar o seu custo estimado, proveniente do tempo para readequação de
design. Para registrar estes dados e obter estes custos, foi proposta a integração do módulo
de detecção a um sistema de Gerenciamento de Projetos, o Redmine (REDMINE, 2015).

O Redmine permite o acompanhamento de solicitações feitas a um projeto e que
as mesmas possam ser atribuídas a um responsável que descreve as ações tomadas para
atendê-las. Ao fim do fluxo, é possível verificar o tempo decorrido até a conclusão da
solicitação. A ferramenta ainda dispõe de um mecanismo de comunicação que permite
que sistemas externos se autentiquem e cadastrem solicitações. Desta forma, é possível
que problemas encontrados pelo módulo de detecção sejam importados para projetos do
Redmine em forma de solicitações que, ao serem atendidas, constituirão uma base de
dados histórica sobre problemas de design.

Na seção seguinte será explicada como se dá a integração entre os módulos de
detecção de violações, Coleta de Métricas e Gestão de projetos, assim como o papel dos
agentes envolvidos.

4.6 Processo de Integração

O desenvolvimento dos módulos de Detecção de Violações, Coleta de Métricas
e de Gestão de Projetos permitiram o acompanhamento de solicitações respectivas a
violações de Design e a verificação de métricas de qualidade em um único local. A Figura
4.3 ilustra o processo de integração:
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Figura 4.3: Processo de integração entre Sonar, Redmine e abor-
dagens propostas

O fluxo do processo compreende a utilização do módulo de integração, onde são
solicitados: o bytecode, que é um binário que especifica como deve ser o design da apli-
cação e o código-fonte do projeto compactado. O código-fonte deve conter um arquivo
descritor gerenciável pela aplicação de gerenciamento de dependências Maven (POR-
TER; ZYL; LAMY, 2015), que contém informações de como este programa (executado
programaticamente) deve gerar o artefato e, em seguida, iniciar uma tarefa de análise pela
plataforma Sonarqube, que segue os mesmos padrões estabelecidos pelo Maven ao im-
portar o código fonte. Após esta etapa, a abordagem deve então solicitar que o Redmine
crie um projeto e que nele constem as métricas coletadas pelo Sonarqube. Por fim, são
criadas solicitações no sistema de gestão de projetos, cujo conteúdo são os aspectos de
design violados. Esta estratégia gerou alguns produtos de software, cujos resultados serão
discutidos na seção 4.7.

4.7 Análise dos Resultados

Nesta seção, serão analisados os resultados decorrentes da integração entre todos
os produtos de software desenvolvidos nesta abordagem. Antes de qualquer interpretação,
na Seção 4.7.1 será mostrado como a configuração de ambiente contribuiu para o desen-
volvimento da abordagem. Na Seção 2.4, será exposto como a aplicação mais adequada
para checagem de conformidade foi selecionada e quais provas foram feitas para testar
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sua eficiência. Na seção 4.7.2, serão discutidos os resultados obtidos por cada algoritmo
do Módulo de Detecção de Violações. Na Seção 4.7.4, serão discutidos os resultados ob-
tidos no desenvolvimento do Módulo de Construção de Artefatos. Na Seção 4.7.5, será
mostrado como o Módulo de Coleta de métricas viabilizou o processo de coleta. Na Seção
4.7.6, será mostrado como dados históricos foram armazenados pelo Módulo de Gestão
de projetos. Por fim, na Seção 4.7.7 serão discutidos os ganhos obtidos pela aplicação
resultante: a Infraestrutura de Análise e Coleta de Métricas.

As seções a seguir demonstram como operam os componentes mencionados.

4.7.1 Configurações de Ambiente

Os módulos são desenvolvidos com o nível oito de compilação da Máquina
virtual Java. As bibliotecas dos projetos são gerenciadas pelo gerenciador de dependências
Maven, que baixa automaticamente as dependências na máquina de desenvolvimento.
A figura 4.4 mostra como é o processo de checkout (importação do código-fonte) para
estação do usuário:

Figura 4.4: Processo de checkout realizado pelo Maven

O processo de montagem (build) do arquivo JAR também é automatizado,
facilitando a exportação do projeto como uma dependência para outros projetos.
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4.7.2 Infraestrutura de Coleta de Métricas

Na seção 4.7 foi apresentada uma visão geral sobre como seriam integrados os
módulos de Detecção de violação, Coleta de Métricas e Gestão de Projetos. Esta infra-
estrutura é o resultado da junção de alguns produtos de software, denominados: Maven
Utils, que faz uma abstração do software de gerência de dependências Maven, Sonar Utils,
que abstrai funcionalidades da aplicação Sonar e Redmine Utils, que abstrai funcionali-
dades da ferramenta Redmine. A Figura 4.5, ilustra, do ponto de vista arquitetural, como
se dá esta integração.

Figura 4.5: Arquitetura de integração entre os módulos propostos

De forma geral, a figura demonstra a relação de dependência entre a aplicação
principal representada pelo pacote DTDApp e os pacotes redmineutils, mavenutils e
sonarutils. O módulo principal, que contém a interface gráfica e a lógica principal da
aplicação se encontram em DTDApp, que, por sua vez, depende dos demais pacotes
redmineutils que provê serviços de interação com a ferramenta Redmine e serviços de
interação com a ferramenta Sonarqube. Esta último pacote, por sua vez, possui uma
relação de dependência com o pacote mavenutils que provê a interação com a aplicação
Maven.

As seções a seguir demonstram quais os resultados provenientes das operações
de cada um dos componentes mencionados.
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Módulo de Detecção de Violações Básicas

Ao verificar que o componente selecionado na Seção2.4.1 para checagem de
conformidade denominado Design Wizard (BRUNET; GUERRERO; FIGUEIREDO,
2009) contemplava asserções de Design para quase todos os artefatos da linguagem Java,
decidiu-se reduzir a complexidade de seu uso e minimizar retrabalho. A compreensão do
framework permitiu o desenvolvimento de um módulo que encapsula regras a um nível de
abstração ainda mais alto do que o proposto pela ferramenta, de maneira a verificar todas
as regras pertinentes à associação de uma classe, um método, interface, atributo, pacotes,
enumeráveis e anotações em apenas algumas funções, disponibilizadas por meio de uma
camada de detecção básica de violações, desacoplada do projeto principal a que se destina
este trabalho.

Um modelo de domínio similar ao modelo de entidades do Design Wizard
também foi desenvolvido. Esta solução se diferencia do Design Wizard uma vez que suas
classes de domínio são gerenciáveis pela Java Persistence API, o que permite que um
conjunto de regras de design possa ser persistido em um banco de dados. Desta forma,
tanto o modelo de verificação quanto os resultados de exceções capturadas pelo módulo
de detecções podem ser salvos, permitindo análises futuras.

No diagrama de classes abaixo está representada a arquitetura do módulo de-
senvolvido, contendo uma camada de validação que totalizou 1736 linhas de código e as
classes de domínio:

Figura 4.6: Arquitetura do Módulo de Detecção
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A camada de validação, representada pela classe BasicValidator, foi capaz de
analisar arquivos contendo a implementação do software (bytecode). Ao fim da análise,
uma lista de violações de especificação de design poderia então ser repassada a qualquer
sistema externo desenvolvido na linguagem Java que encapsulasse a camada de validação.
O processo resultante pode ser mais bem compreendido na figura 4.7:

Figura 4.7: Fluxo de funcionamento - Módulo de Detecção Básico

Embora o Design Wizard proporcione facilidades na verificação de Design, o
mesmo não permitiu extrair alguns dados do bytecode, tais como metadados de anotações
e valores de constantes e atributos. Para solucionar este problema, foi utilizada a API
Javassist.

As seções subsequentes explicam como especificações de design providas pelo
Design Wizard são encapsuladas para posterior avaliação no contexto da dívida técnica.
São disponibilizadas funcionalidades que englobam aspectos gerais de design dos artefa-
tos de software: pacotes, classes, interfaces, métodos, atributos, enums e anotações, cujos
algoritmos poderão ser vistos no Apêndice C e seus casos de testes acompanhados no
Apêndice D.

4.7.3 Algoritmo de validação de pacotes

Na seção 4.3, foi discutida a motivação de se criar um algoritmo para verificação
de regras de Design relacionadas a pacotes. Assim, o algoritmo de validação de pacotes
possibilitou constatar se um pacote existe através de seu nome. A procura é realizada
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diferenciando-se letras maiúsculas e minúsculas. Em caso das asserções do módulo falhar,
é retornada uma lista de objetos com as asserções falhas, contendo sua descrição e tipo de
problema.

Algoritmos de validação de classes, interfaces, enums e anotações

Na seção 4.3.2 foi mostrada a necessidade de se prover alguns mecanismos de
especificação de design para entidades que comportam funcionalidades e suas respectivas
lógicas. Para auxiliar o monitoramento de violações de classes, foi desenvolvido um
algoritmo para encapsular todas as funções de verificação de design de classes providas
pelo Design Wizard. O parâmetro a ser passado é um objeto denominado ClassConstraint,
que é um modelo reflexivo da classe Class presente na linguagem Java. As asserções
encapsuladas foram:

1. Saber se uma classe está dentro do pacote correto. Este pacote é representado
pelo Objeto PackageConstraint dentro do objeto ClassConstraint, retornando uma
exceção de qual seria o pacote esperado em caso de falha.

2. Verificar se a classe é encontrada pelo nome especificado, diferenciando-se letras
maiúsculas e minúsculas.

3. Verificar se a classe foi declarada como uma interface.
4. Verificar se a herança estabelecida para a classe está correta, informando qual a

classe associada na herança em caso de falha na asserção.
5. Verificar se a implementação estabelecida para classe está correta, onde serão

informadas todas as interfaces esperadas e todas associadas em caso de falha nas
asserções.

6. Verificar se a classe contem enums, interfaces e classes internas. Em caso de falha
de asserção, serão informadas todas as classes esperadas e as que foram associadas
na implementação.

7. Verificar se a classe foi declarada com modificadores corretos, tais como privado,
público, final ou abstrata.

Similar à abordagem anterior, foi desenvolvida uma funcionalidade de validação
de interfaces que requer como parâmetro um objeto do tipo InterfaceConstraint, um
modelo reflexivo para validação de interfaces. Os resultados permitiram fazer as mesmas
considerações na validação de classes, onde a única diferença neste algoritmo se deu na
validação de uma interface não declarada como uma classe.

Para garantir que especificações sobre o artefato Enum fossem seguidas, foi de-
senvolvida uma funcionalidade para sua verificação. A validação de Enums se diferenciou
da validação de classes quanto à avaliação de extensão, pois enums não podem herdar
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características de outros enums. Da mesma forma se procedeu com modificadores de abs-
tração, que não são permitidos. A diferença de asserções se deu na verificação se o enum
foi declarado como uma interface ou foi declarado como uma classe. Os aspectos de ve-
rificação de métodos e atributos são os mesmos de uma classe. O parâmetro esperado por
esta funcionalidade é um objeto do tipo EnumConstraint, modelo de reflexão para classe
Enum da linguagem Java.

Também foram criados algoritmos para validar anotações. Neles foram conside-
radas somente: a existência da anotação no pacote passado por parâmetro e se a mesma
não foi definida como uma interface. Outra funcionalidade implementada foi a constata-
ção da presença de anotações em um método ou atributo, seja ele de classe, interface ou
de um enum.

Todos os algoritmos citados anteriormente foram desenvolvidos somente para
validar especificações para os cabeçalhos dos artefatos, sendo complementados pelos
algoritmos de verificação de atributos e métodos, discutidos nas seções 4.7.3 e 4.7.3. Esta
estratégia permitiu a redução do acoplamento e a carga de responsabilidades por método.

Algoritmos de verificação de atributos de classe, interface, enums e anotações

Na seção 4.3.3 foi discutida a motivação para se verificar a conformidade de atri-
butos em relação a sua especificação. Para garantir estas especificações de design solicita-
das em classes, foi criada uma funcionalidade que espera como parâmetro dois atributos:
um texto informando o nome da classe e um objeto do tipo ClassAttributeConstraint, que
é uma classe de domínio que representa um modelo de reflexão das características de um
atributo de classe na linguagem Java. As validações necessárias encapsuladas do Design
Wizard para este artefato permitiram:

1. Verificar se existe a classe informada, antes de se prosseguir para as validações de
atributo.

2. Verificar se existe o atributo informado dentro da classe informada, buscando-se o
mesmo pelo nome.

3. Verificar se o tipo informado do atributo confere com a implementação, informando
qual o tipo associado e qual o tipo esperado.

4. Verificar se a sua estaticidade está de acordo com a implementação.
5. Verificar se a visibilidade (se o atributo é privado, protegido ou público) confere.

A validação a seguir só foi possível com o uso da API Javassist:
6. Verificar se os valores de atributos estão preenchidos conforme especificação. Neste

caso, a API faz a importação do projeto analisado como se este fosse parte da
aplicação. Com isso, é possível usar a própria API de reflexão da linguagem Java
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para inspecionar valores. Para evitar conflitos de comparação entre tipos, os valores
comparados são convertidos em bytes.

De forma semelhante, foi criada uma funcionalidade que permitiu a validação de
atributos de interface. O algoritmo requer como parâmetros: um texto informando em que
interface deve ser procurado o atributo e um objeto do tipo InterfaceAttributeConstraint,
que representa o modelo reflexivo para validação de atributos de interfaces. Em relação
à verificação de atributos de classe, na validação de atributos de interface não são
necessárias verificações de estaticidade ou visibilidade do método, uma vez que todo
método de interface é estático, abstrato e público, sendo necessário verificar apenas a
sua existência e valores associados.

Foram criadas também funcionalidades que permitiram a verificação de atributos
de anotações. Em relação aos algoritmos anteriores, verificam-se neste apenas o tipo
e os valores apresentados pelos atributos. Os atributos de Enum também puderam ser
verificados através da criação de um algoritmo que opera da mesma forma que o algoritmo
de verificação de atributos de classe apresentado anteriormente.

Validação de métodos de classes, interfaces, enums e anotações

Na seção 4.3.4, a motivação para criação de funcionalidades de validação de
métodos foi discutida. Então, para verificação dos métodos de classe, foi criado um
algoritmo que requer dois parâmetros: um texto representando a classe a ser procurada
e um objeto do tipo ClassMethodConstraint, que representa um modelo de reflexão de
todas as restrições que podem ser feitas à uma classe. A abordagem então encapsulou as
seguintes verificações:

1. Verificar se existe a classe informada.
2. Verificar se existe o método informado. Neste caso, há um atributo no objeto

de restrições de classe que representa os parâmetros a serem informados. Os
parâmetros são então concatenados ao nome do método, formando uma assinatura.
Desta forma, o Design Wizard consegue fazer a busca pelo nó que representa o
método.

3. Verificar se os tipos informados dos parâmetros conferem.
4. Verificar se a estaticidade confere.
5. Verificar se a visibilidade confere.
6. Verificar se o retorno confere.

Foram realizados esforços também para verificação dos nomes dos parâmetros.
Porém, por padrão, a Máquina virtual Java não identifica o nome dos mesmos, a não
ser que se informe explicitamente no momento de criação do Arquivo JAR que estes
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parâmetros devem ser reconhecidos. Como este é um cuidado facilmente esquecido e pode
comprometer as análises, serão mostrados nos algoritmos referentes a esta implementação
só como o Javassist resolveria este problema por meio de comentários no código.

De forma semelhante, foi criada uma funcionalidade que permitiu a validação
de métodos de interface. O algoritmo por ela representado requer como parâmetros um
texto informando em que interface deve ser procurado o método e um objeto do tipo
InterfaceMethodConstraint, que representa o modelo reflexivo para validação de métodos
de interface. Em relação à verificação de métodos de classe, na validação de métodos de
interface não são necessárias verificações de estaticidade ou visibilidade do método, uma
vez que todo método de interface é abstrato e público, sendo necessário verificar apenas
a sua existência.

Módulo de Análise de Regras Personalizadas

Na seção 4.3.5, foi explicado que talvez todas as considerações realizadas pelo
módulo de detecção básico ainda não pudessem atender às especificações do arquiteto
de software. De maneira a permitir que estas especificações de Design pudessem ser
ilustradas de forma mais dinâmica, foi criado um Módulo de detecção de Violações de
Design Personalizadas. Os algoritmos aplicados neste módulo permitiram a verificação
destas violações através da análise estática do código fonte em relação a um arquivo
binário que contem as regras que a serem analisadas, importado em tempo de execução.

Uma vez que um o código fonte da aplicação foi analisado, o mesmo é repassado
ao Módulo de Construção de Artefatos, um coadjuvante que irá preparar a aplicação
para ser importada pela infraestrutura, passando por outras análises descritas nas seções
subsequentes.

4.7.4 Módulo de Construção de Artefatos

O Módulo de Comunicação com Sistema de Construção de Artefatos represen-
tado pelo pacote Maven Utils permitiu a elaboração de um mecanismo para transformar o
código fonte informado à infraestrutura em um artefato gerenciável pelo Maven. Com este
resultado foi possível transformar o código fonte enviado em bytecode, tornando possível
trabalhar em conjunto com as API´s Design Wizard e Sonar.

Outro resultado obtido com esta abordagem, foi a leitura do arquivo descritor de
projetos do Maven (arquivo pom.xml) contido no código fonte, possibilitando a extração
do nome do artefato e sua versão para criação de um projeto gerenciável pela aplicação
Redmine.

A arquitetura deste módulo permitiu ainda a recepção de parâmetros para invocar
outras tarefas do Maven. Esta funcionalidade foi útil para solicitar análises programati-



4.7 Análise dos Resultados 70

camente ao Sonar, criando-se assim uma integração com o mesmo. Os resultados desta
integração serão discutidos na seção posterior.

4.7.5 Módulo de Coleta de Métricas

Na seção 4.4, foi proposta a integração com a plataforma Sonarqube. Para isso,
foi criado o Módulo de Coleta de Métricas, representado pelo pacote Sonar Utils. Este
módulo permitiu a abstração do Web Service de métricas da aplicação Sonar, que tornou
possível, após terminada a análise estática do artefato solicitado pela aplicação Maven, a
extração de valores de métricas repassadas futuramente à aplicação Redmine.

A aplicação desenvolvida permite solicitar de forma dinâmica as métricas a
serem coletadas, onde um enumerável (Enum) foi criado para atribuir em cada uma de
suas descrições um parâmetro de requisição do SonarQube, tornando a interação com o
Web Service acionável por elementos de mais alto nível.

As métricas mapeadas nesta abordagem foram: complexidade ciclomática, nú-
mero de linhas de código, número de linhas comentadas, número de pacotes importados.
Se estas métricas ainda não forem suficientes, a arquitetura permite que sejam criadas
mais descrições dentro do enumerável e atribuídos novos valores de requisição, como por
exemplo, valores de métricas disponibilizados por plug-ins instalados no Sonar.

4.7.6 Módulo de Gestão de Projetos

No capítulo 4.5, foi explicitada a necessidade de um módulo de Gestão de
Projetos e da utilização do Redmine para este serviço. Este serviço, representado na
arquitetura pelo pacote Redmine Utils, permitiu a inserção de dados sobre métricas
de Design e o acompanhamento das solicitações criadas pelo Módulo de Detecção de
Violações.

O serviço desenvolvido permitiu a abstração dos web services de projetos e de
solicitações, respectivamente. A abstração do serviço de projetos permitiu que os artefatos
de uma determinada versão analisados pelo Sonar fossem criados no Redmine em forma
de projetos e os valores das métricas coletadas pelo Módulo de Coleta de métricas
inseridos como valores de campos personalizados.

A abstração do serviço de solicitações permitiu ainda que as violações encon-
tradas pelo Módulo de Detecção de Violações fossem importadas para o Redmine. Desta
forma, os valores importados de todos os serviços, somados ao tempo de resolução das
solicitações permitem a formulação de modelos estatísticos para estimativa de Dívida téc-
nica e a constituição de uma base de dados histórica sobre problemas de Design.
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4.7.7 Infraestrutura de Análise e Coleta de Métricas

Na Seção 4.6 foi mostrado como ocorre o processo de integração entre os
módulos presentes nesta abordagem. Para ativação deste processo, foi desenvolvido um
módulo de integração, representado pelo pacote DTD App. Nesta seção, são mostradas
as telas da aplicação construída, o ExtractMD (Extrator de Métricas de Design) e os
resultados produzidos pelas interações necessárias para analisar o código fonte de uma
aplicação.

O usuário do sistema submete um arquivo compactado contendo o código fonte
da aplicação a ser analisada. Para que seja feita a checagem de conformidade e coletar
métricas para estimativa da Dívida Técnica decorrente de violações de conformidade,
é necessário que também seja submetido um arquivo binário (JAR, WAR, EAR) que
contém as Regras de Design a serem analisadas, expressadas por meio de algoritmos.
O responsável pela codificação destes algoritmos (engenheiro de software, arquiteto
de software, analista de testes e profissionais correlatos) tem a opção de utilizar as
funções do Módulo de Detecção Básico, do próprio Design Wizard, ou ainda, fazer suas
próprias verificações e expressar as violações que deseja capturar por meio de uma Issue

(artefato de código que representa uma violação). A Figura 4.8 ilustra como é feito o
relacionamento entre estes dois arquivos:

Figura 4.8: Interface de importação de código fonte e de arquivo
binário do sistema ExtractMD

O código fonte importado deve ser gerenciável pela aplicação Maven, pois o
projeto deverá ser analisado pelo Sonarqube, que exige esta configuração. As informações
de nome do artefato e versão também serão utilizadas para criar um projeto no Redmine.
Ao pressionar o botão “Analisar”, o serviço de análise executa toda a lógica desenvolvida
no arquivo JAR para encontrar as violações. Enquanto o processo de análise ocorre, o
sistema exibe uma tela informando o usuário sobre o trabalho em andamento, conforme
mostra a Figura 4.9
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Figura 4.9: Interface de processamento do sistema ExtractMD

O processo de Análise envolve: executar serviço de interpretação do bytecode

que contém as Regras de Design a serem aplicadas na análise, acionar os serviços para
criar no Redmine um projeto com as métricas coletadas pelo Sonar e as solicitações
de correção das violações de design encontradas, cujos resultados foram discutidos nas
seções 4.7.2 a 4.7.5. Este serviço permite que com poucas ações um projeto de software
seja analisado e seus dados armazenados, acionando todos os módulos descritos nesta
abordagem.

Para exemplificar a criação de um projeto na aplicação Redmine pela aplicação
ExtractMD com todas as métricas coletadas pelo Sonar, foi criado um exemplo simples:
Foi importado o código fonte de uma aplicação qualquer e um arquivo contendo um
algoritmo que verifica se a classe br.inf.ufg.Author está presente no código fonte. A
interface contendo o projeto criado, as métricas coletadas e as violações detectadas é
exibida a seguir na Figura 4.10:
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Figura 4.10: Interface com projeto do Redmine criado pela apli-
cação ExtractMD

O código fonte não continha a classe solicitada. Então, espera-se que, além das
informações coletadas, a ausência da classe seja detectada e uma tarefa no Redmine
também seja criada, solicitando a correção do problema. O resultado é exibido a seguir na
Figura 4.11

Figura 4.11: Interface com tarefa do Redmine criada pela aplica-
ção ExtractMD

Conforme observado, o problema foi devidamente registrado na aplicação Red-
mine. Desta forma, para cada versão do software analisado, é possível saber as métricas
coletadas pelo Sonar e o tempo de execução de cada tarefa, possibilitando ao longo do
uso da ferramenta proposta constituir uma base de dados histórica sobre problemas de
Design devidamente relacionados com suas métricas e tempo de correção, podendo-se
assim utilizar os dados para formulação de um modelo de estimativa da Dívida Técnica.
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4.7.8 Limitações da abordagem

Quanto ao módulo de detecção de violações, se por um lado, a utilização do mó-
dulo por outros projetos tornou-se menos complexa, por outro, o tamanho da classe de
validação também poderia ser reduzido, minimizando o efeito de classes-deusas, expli-
cado anteriormente neste trabalho, facilitando manutenções futuras e evolução do código.
Este efeito pode ser reduzido dividindo-se a classe de validação em outras menores, sub-
missas hierarquicamente a uma classe maior, que deve representar o comportamento das
classes menores através de polimorfismo.

Outro problema momentâneo, é que o projeto está restrito apenas a análise de
projetos compilados em Java até a versão 7, devido a uma limitação de dependências do
Design Wizard em relação ao seu analisador de bytecodes, que requer uma refatoração
muito grande para ser adequada para as novas versões do Java.

A abordagem ainda se limita à verificação contínua de um processo que evite o
lapso temporal. Se as solicitações cadastradas no Redmine não forem fechadas assim que
realizadas as correções(commits) em um projeto, o uso da variável tempo em um modelo
de estimativa de dívida técnica estará comprometido, porém este dado pode ser ajustado,
alterando a data de solução da tarefa para a mesma data em que o commit foi feito.



CAPÍTULO 5
Conclusões e Trabalhos Futuros

5.1 Considerações Finais

Os algoritmos apresentados neste trabalho permitiram que avaliações de design
pudessem ser feitas com menor complexidade. A associação dos modelos de reflexão a
um modelo de persistência permitiram a comparação de resultados, onde se possibilitou
verificar em um projeto quais artefatos possuem mais problemas, auxiliando nas decisões
de como melhorar o design.

Pode-se concluir que a área concernente à Dívida Técnica, apesar de bastante ex-
plorada, ainda possui lacunas que justificam a sua exploração. Ferramentas de automação
e processos têm sido desenvolvidas com a finalidade de apresentar métricas sobre o custo
de correção de violações e quantificação de esforços de retrabalho. O presente trabalho
confirma esta tendência, apresentando uma maneira automatizada de auxílio na estimativa
da dívida técnica.

Conforme Schmidt (SEI, 2012), a dívida técnica possui capacidades em relação
à arquitetura ainda a serem exploradas, sendo uma delas a checagem de conformidade.
Os esforços demonstrados neste documento visaram explorar esta capacidade, buscando
garantir correto alinhamento ao design de aplicações proposto.

A ideia proposta permitiu um aprimoramento contínuo da estimativa da dívida
em relação às diversas falhas arquiteturais possíveis de se ocorrer, pois foi exposta a
intenção de se construir uma base de dados histórica: O aumento em seu uso provocará
um aumento na amostra de elementos violados e seu tempo de correção, permitindo uma
melhor estimativa da dívida.

Outro ponto que a solução proposta contemplou foi a facilidade gerencial ao
lidar com a dívida técnica: A automação na construção de modelos de verificação de
design permitiu que gestores pudessem acionar uma análise e obter dados com relação ao
software em poucas ações.

Até o desenrolar do presente trabalho, não foram encontradas ferramentas que
visam o auxilio na construção de modelos de estimativa da dívida técnica arquitetural
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nos moldes apresentados. Espera-se que esta abordagem possa contribuir para os estudos
subsequentes no campo da dívida de design.

5.2 Trabalhos Futuros

5.2.1 Modelo de estimativa baseado em Análises Estatísticas

Um Modelo de estimativa baseado em Análises Estatísticas não foi elaborado
nesta versão do trabalho para atender um cronograma em tempo hábil, porém, o Módulo
de Integração é capaz de prover pelo menos as variáveis por meio do Sonarqube.

5.2.2 Interações por meio de UML

Pretende-se fazer com que o modelo a ser usado na análise de conformidade
possa ser configurado dinamicamente pelo usuário por meio de uma interface gráfica,
fazendo-se uma analogia ao Método SQALE, diferenciando-se neste caso o processo de
configuração dos custos de remediação que não existirá em detrimento de já terem sido
estimados por algum modelo configurado nos moldes descritos pela seção anterior.

Para descrição do modelo arquitetural, tem-se até o momento a intenção de usar
a ferramenta PlantUML, pois a mesma fará o papel das ferramentas que trabalham com
o conceito de ADL estudadas, porém de forma visual: fazer conexão entre o design
modelado e a implementação. Outro fator que reforça o seu uso é o fato de possuir
documentação textual, javadoc e conter uma solução que representa modelos reflexivos: a
abordagem por meio de UML. É importante salientar que este é o padrão de modelagem
sugerido pela OMG, característica que as ferramentas de ADL não possuem.

Espera-se desta forma fazer com que o usuário possa ter uma experiência menos
onerosa em relação ao tempo de se realizar descrições textuais a respeito do design que
deseja projetar, mesmo se utilizando uma interface gráfica para isso. Quanto ao cálculo
de dívida técnica, uma vez abstraído o modelo de conformidade, deseja-se verificar a
implementação por um módulo de análise, que irá traduzir a descrição de design abstraída
pelo PlantUML em asserções gerenciadas pelo Design Wizard e realizar associações com
os valores de dívida coletados pelo módulo de mineração de dados.

A abordagem acima pode ser caracterizada como uma abordagem estática e mais
provável de ser realizada por questões de baixa complexidade de execução, podendo-se
talvez ser factível em menor prazo. Porém, estudou-se ainda a possibilidade de se fazer
uma abordagem dinâmica, similar a Spec# (BARNETT et al., 2011), discorrida na revisão
bibliográfica deste documento. Neste sentido, poder-se-ia disparar um aviso em caso de
aumento da dívida em tempo de desenvolvimento, analisando-se anotações em Java ou se
utilizando DbC. Ainda está sendo discutida a produtividade e curva de aprendizado deste
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método, que diferente do anterior ocorreria por meio de instruções de código por parte do
desenvolvedor.

5.2.3 Integração com desenvolvimento orientado a testes por meio de
anotações

Outra ideia que se pode praticar no campo da análise estática é o uso de anotações
da linguagem Java em um Desenvolvimento Orientado a Testes, Analisável via Runtime
através de uma IDE ou no momento em que se faz o Deploy.

5.2.4 Análise em nível de commits

Par analisar a dívida técnica em nível de commits, propõe-se um novo processo
em que ferramentas de gestão de commits tentem fazer builds de tags de projetos
executando-se testes unitários com o DesignWizard. O commit é aprovado apenas se
passarem no teste.
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APÊNDICE A
Prova de conceito da ferramenta Design Wizard

Para verificar se a ferramenta Design Wizard é adequada para verificação da
dívida técnica de Design foi realizada uma prova de conceito. O objetivo desta prova é
realizar uma comparação entre esta ferramenta e o Sonarube, onde ao serem realizadas
análises com as duas ferramentas, as mesmas deverão se mostrar capazes de identificar
desobediências a um padrão de design de software, possibilitando assim quantificar o seu
respectivo valor de dívida técnica. A seguir, na figura A.1: será mostrado o Modelo de
domínio de um portal acadêmico que representa o design de software a ser utilizado neste
experimento:

Figura A.1: Modelo de domínio de um portal acadêmico

Pode-se perceber que uma grande gama de classes está diretamente ligada a
uma superclasse denominada GenericEntity. Isto é uma regra de design (arquitetura/pro-
jeto). Em seguida, impõe-se que as classes de domínio devem estar contidas no pacote
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br.cercomp.ufg.stg.entity e implementarem a interface java.io.Serializable. A Divida téc-
nica do projeto foi então estimada por meio da ferramenta Sonarqube e seus resultados
apresentados na Figura A.2:

Figura A.2: Dívida Técnica antes da verificação de design

Removem-se propositalmente as restrições de herança da classe ”Empregado” e,
novamente, por meio da ferramenta Sonarqube obtêm-se os seguintes valores de dívida
apresentados na Figura A.3



Apêndice A 84

Figura A.3: Dívida Técnica apos verificação de design

Pode-se perceber que a dívida técnica entre as análises de 15:45 e 15:57 do
mesmo dia permanece inalterada, mesmo após a remoção das restrições. Será Realizada,
então, uma análise de Design com auxílio da ferramenta DesignWizard, conforme o
Algoritmo A.1
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Código A.1 Asserção de design, método “checkHeritage()”
1 public static void checkHeritage(){

2 try {

3 DesignWizard dw = new DesignWizard("stg-infra_teste.jar");

4 //Arquivo a ser comparado

5 ClassNode classNode = dw.getClass("br.ufg.cercomp.stg.entity.Empregado");

6 //Extensão do Arquivo a ser comparado

7 ClassNode extension = new ClassNode("br.ufg.cercomp.entity.GenericEntity");

8 //Realiza um teste unitário

9 assertTrue(classNode.extendsClass(extension));

10 } catch (IOException e) {

11 //Dispara uma exceção caso o arquivo jar nao seja encontrado

12 e.printStackTrace();

13 } catch (InexistentEntityException e) {

14 //Dispara uma exceção caso a entidade comparada não exista

15 e.printStackTrace();

16 }

17 }

Onde então se obtém a seguinte exceção:

at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:55)

at junit.framework.Assert.assertTrue(Assert.java:22)

at junit.framework.Assert.assertTrue(Assert.java:31)

at junit.framework.TestCase.assertTrue(TestCase.java:201)

at DesignTest.checkHeritage(DesignTest.java:9)}

É possível concluir com este experimento que, por meio do Sonar, não é possível
especificar regras de Design e ter o seu valor de Dívida Técnica, aonde se faz necessário
elaborar uma abordagem que obtenha tais violações (objetivo cumprido pelo Design
Wizard) e que em seguida estas violações sejam vinculadas a um valor de dívida técnica
(objetivo a ser realizado através de outra técnica).



APÊNDICE B
Experimentos com desenvolvedores

Nas páginas subsequentes deste apêndice, são mostrados os documentos que
contém as descrição dos problemas utilizados nos experimentos relatados na seção 3.5.4
com os desenvolvedores do CERCOMP para validação dos resultados encontrados pelo
módulo de mineração.



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 0.5 -

RELEASE do Software Deltaspike da Apache, com o objetivo de prova de conceito de uma 

solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Injeção de Dependência 

para uma das classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em sua 

experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“A interface WindowContext não é injetável por containers capazes de passivação (Ex: 

EJB´s). Para isso, deve-se criar um componente derivado de WindowContext que irá 

armazenar uma  instância desta interface ao ser instanciado. Para obedecer a uma 

especificação de design, o nome da classe que representa este componente deve ser 

org.apache.deltaspike.core.impl.scope.window.InjectableWindowContext e a 

instância de WindowContext armazenada em um atributo denominado 

windowContext. O componente criado deverá ter suas instâncias controladas através 

da anotação javax.enterprise.inject.Typed; 

A intenção é que o componente reproduza o comportamento dos métodos contidos na 

interface armazenada. 

Onde houver métodos que retornem a mesma instância da interface, deve ser 

verificado: Se a mesma for nula, um componente denominado 

org.apache.deltaspike.core.api.provider.BeanProvider pode prover sua instância por 

meio de métodos que buscam sua referência contextual, e armazená-lo em 

windowContext, senão, retorne o valor já existente. Uma das classes que podem ser 

usadas como parâmetro para fornecer esta referência é DeltaSpikeContextExtension. 

O componente que produz instâncias de windowContext então, após readequações 

deverá ser capaz de produzir instâncias da classe criada.” 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 



  
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://issues.apache.org/jira/browse/DELTASPIKE-485 

 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas. 

 

Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia o o problema proposto na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a 

seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 3.1.B1 do 

Software Cayenne da Apache Software Foundation, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Factory para uma das 

classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia a descrição do problema abaixo, e em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base 

em sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“A classe org.apache.cayenne.query.SelectQuery só contem um método factory 

que retorna instâncias de apenas um de seus construtores genéricos (Entende-se 

por construtores genéricos aqueles que permitem como parâmetro instâncias do 

tipo Class). Adicione outros métodos que retornem as instâncias destes 

construtores restantes. Devido à uma especificação de Design, estes métodos 

devem ser estáticos e possuir o nome query;” 

 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 

  
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em  

https://issues.apache.org/jira/browse/CAY-1792 

 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas. 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia a descrição proposta na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a seguinte 

pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 4.8.1 do 

Software Lucene da Apache Software Foundation, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação de uma Extensão para uma das classes 

do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em sua 

experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Seria bom se a classe SingletonSortedSetDocValues implementasse operações de 

cardinalidade e pudesse informar a ordem em que está... Não dá para entender porque 

não implementaram essas operações ainda, visto que elas estão previstas  na classe 

RandomAccessOrds.” 

 

Neste caso, a operação correspondente à ordem deve retornar o estado de um atributo 

ord do tipo long e a de cardinalidade um deslocamento matemático de bits do 

atributo ord 64 bits à direita (Uso da expressão >>>), seguido de um 'ou exclusivo' 

(Operador ^) para o número 1. 

Ao setar documentos, um atributo currentOrd e o atributo ord devem receber através 

de operações disponíveis na instância do atributo in a ordem que devem ocupar. Estes 

nomes de atributos devem ser obedecidos devido a uma Especificação de Design. 

A operação que prepara a próxima ordem a ser recebida deve retornar o valor da 

ordem atual e em seguida atribui-la como "sem mais ordens" (NO_MORE_ORDS), um 

mecanismo já disponível no sistema. 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://issues.apache.org/jira/browse/LUCENE-5769 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo experimento 

para exportar as alterações feitas 



 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 

Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia os itens de 1 a 8 propostos na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a 

seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 2.0.1-

RELEASE do Software Spring Batch da Spring Source, com o objetivo de prova de conceito de 

uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a integração entre 

Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de Software. Neste 

experimento estaremos monitorando a implementação do padrão Singleton para uma das 

classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia a descrição do problema abaixo e, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base 

em sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Verifique a maneira como foram implementados os componentes denominados 

“Factory Beans” deste projeto e garanta que ao serem utilizadas sugiram o uso do 

padrão de projeto Singleton” 

 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 

 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://jira.spring.io/browse/BATCH-1280 

 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo 

experimento para exportar as alterações feitas 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 

 

 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia a descrição do problema proposto na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, 

responda a seguinte pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software 

executados em sua organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga 

realizar essas alterações?_______________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 

 



Prezados participantes, 

Vocês estão participando do experimento sobre Análise de Dívida técnica em relação à 

Conformidade de Design, Trabalho de Mestrado a ser apresentado por Andrey Estevão da 

Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciências da Computação do Instituto de 

Informática da Universidade Federal de Goiás. Agradecemos, desde já, por sua disponibilidade 

para este experimento. Gostaríamos de deixar claro que seus dados pessoais ou profissionais 

não serão divulgados neste trabalho. 

O experimento consiste na refatoração de um dos itens de arquitetura da versão 

1.5.3.RELEASE do Software Spring DataCommons da Spring Source, com o objetivo de prova 

de conceito de uma solução para Monitoramento de Dívida Técnica, cujo processo envolve a 

integração entre Softwares de Análise de Métricas de Qualidade e de Gestão de Projetos de 

Software. Neste experimento estaremos monitorando a Implementação  de uma interface 

para uma das classes do projeto. 

O experimento consistirá nas seguintes atividades: 

Parte I – Implementação por parte do Desenvolvedor: 

Leia o problema proposto abaixo, em seguida, responda a seguinte pergunta: Com base em 

sua experiência, em quanto tempo você estima conseguir realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

“Para ser capaz de ser injetada por beans CDI que não tem escopo de aplicação, a 

classe org.springframework.data.repository.cdi.CdiRepositoryBean deve implementar 

Passivação. Sua implementação exigirá o retorno de um id: uma constante de classe, 

que deverá ser atribuída assim que a classe for instanciada. Para satisfazer uma 

especificação de design, esse atributo deve se chamar passivationId. 

Espera-se ainda que o formato deste id seja um texto contendo os nomes dos tipos de 

anotação que forem informados, mais o nome do repositório na última posição, todos 

concatenados entre dois-pontos (:). Para satisfazer questões de design, o método que 

fará estas operações deve se chamar createPassivationId. 

Para obedecer a uma especificação de design, as classes internas em 

org.springframework.data.repository.cdi.CdiRepositoryExtensionSupport, deverão 

ser públicas” 

SÓ COMECE A DESENVOLVER A SOLUÇÃO APÓS RESPONDER A 

QUESTÃO ACIMA!!! 
Para fins de referência, este problema foi extraído de um ticket disponível em 

https://jira.spring.io/browse/DATACMNS-322 

 Ao terminar a implementação, o desenvolvedor deve chamar o responsável pelo experimento 

para exportar as alterações feitas 

 Não será necessário rodar os testes unitários do projeto, é necessário apenas que você 

desenvolva a solução, satisfazendo o padrão de Projeto. 



Parte II – Gerente do Projeto 

 

Leia o problema proposto  na Parte I para o desenvolvedor e, em seguida, responda a seguinte 

pergunta: Com base na experiência sobre os projetos de software executados em sua 

organização, em quanto tempo você estima que o desenvolvedor consiga realizar essas 

alterações?____________________________________________________________________ 

 

 

 

OS CAMPOS ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO RESPONSÁVEL PELO EXPERIMENTO 

 

Data do Experimento: __________________________________________________________ 

Início:______________________________________________________________________ 

Término:______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C
Algoritmos do módulo de detecção

Código C.1 Checagem de atributos de anotação
1 public List<Issue> validate(String annotationName, AnnotationAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 FieldNode fieldNode = null;

4 try{

5 fieldNode = designWizard.getField(annotationName + "." + attributeConstraint.getName());

6 }

7 catch(InexistentEntityException e){

8 Issue issue = prepareIssue(

9 "Não foi encontrado o atributo: " +

10 attributeConstraint.getName() + " do tipo " +

11 attributeConstraint.getType() + " na classe " +

12 annotationName,DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name()

13 );

14 issues.add(issue);

15 this.issues.add(issue);

16 }

17 if(fieldNode!= null){

18 try{

19 assertEquals(fieldNode.getType().getName(), attributeConstraint.getType());

20 }

21 catch(AssertionFailedError e){

22 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

23 + " da classe " + annotationName +" , " + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

24 "Esperado: " + attributeConstraint.getName(), DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

25 issues.add(issue);

26 this.issues.add(issue);

27 }

28 }

29 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

30 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

31 try {

32 Class<?> annotationClass = loader.loadClass(annotationName);

33 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize(

34 (Serializable) annotationClass.getField(attributeConstraint.getName()).get(annotationClass)

35 );

36 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue())

37 .equals(SerializationUtils.deserialize(attributeValue))){

38 Issue issue = prepareIssue(

39 "O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da anotação" + annotationName +

40 " possui valor diferente da especificação." +

41 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue())

42 + ". Encontrado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),

43 DefaultIssueType.ANNOTATION_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

44 issues.add(issue);

45 this.issues.add(issue);

46 }

47 } catch(ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

48 | IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

49 e.printStackTrace();

50 }

51 }

52 if(issues.isEmpty()){

53 return null;

54 }

55 else{

56 return issues;

57 }

58 }
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Código C.2 Checagem de anotações em atributos
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String classAttributeName, String annotationMethodName,

2 Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>(); Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

4 CtClass clazz = null; Class annotationClass = null;

5 Object[] annotationsInClass = null; int countParameterValuePresence = 0;String entityType = null; DefaultIssueType defaultIssueType;

6 try {clazz = classPool.get(className);}

7 catch (NotFoundException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("A Classe "+ className +

9 " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " +

10 classPresentAnnotationName + "presente", DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

11 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

12 }

13 if(clazz != null){

14 try {annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);}

15 catch (ClassNotFoundException e) {

16 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface ";} else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum ";}

17 else{entityType= " na classe ";}

18 Issue issue = prepareIssue("A anotação " +

19 classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente "

20 + entityType + className, DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

21 issues.add(issue); this.issues.add(issue);}

22 if(annotationClass != null){

23 try {final Object annotationObject =clazz.getAnnotation(annotationClass);

24 CtField classAttribute = clazz.getField(classAttributeName);

25 annotationsInClass = Arrays.stream(classAttribute.getAnnotations()).filter(

26 a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())

27 ).toArray();

28 for(Object a : Arrays.asList(annotationsInClass)){

29 try {Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

30 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

31 if (assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue)) {countParameterValuePresence ++;}

32 }

33 } catch (NoSuchMethodException e) {

34 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " " +

35 entityType + " " + className + " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,

36 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_NOT_FOUND.name());

37 issues.add(issue); this.issues.add(issue);}

38 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

39 Issue issue = new Issue();

40 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " "

41 + entityType + " " + className + " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName +

42 "causa: " + e.getMessage()); issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

43 }

44 } catch (ClassNotFoundException e) {

45 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface ";

46 defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

47 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum ";

48 defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

49 else{entityType= " A classe ";

50 defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

51 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName,

52 defaultIssueType.name());

53 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

54 } catch (SecurityException e1) {entityType = clazz.isInterface()==true?

55 entityType=" da interface":clazz.isEnum()==true?

56 entityType=" do enum":" da classe";

57 Issue issue = new Issue();

58 issue.setMessage("Houve um erro ao acessar o método " + classAttributeName + entityType +" :" + e1.getMessage());

59 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

60 } catch (NotFoundException e1) {

61 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface ";

62 defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

63 else if(clazz.isEnum()){

64 entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

65 else{

66 entityType= " A classe ";defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_NOT_FOUND;}

67 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem atributo " + classAttributeName,

68 defaultIssueType.name());

69 issues.add(issue); this.issues.add(issue); }

70 }

71 if (annotationsInClass != null && countParameterValuePresence == 0) {

72 if(clazz.isInterface()){

73 entityType= " da interface ";defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

74 else if(clazz.isEnum()){

75 entityType= " do enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

76 else{

77 entityType= " da classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

78 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + entityType + className + " contem método "

79 +annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue ,defaultIssueType.name());

80 issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

81 }

82 return issues;}
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Código C.3 Checagem de anotações em classes
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String annotationMethodName, Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Loader loader = new Loader(this.classPool);Class annotationClass = null;CtClass clazz = null;

3 Object[] annotations = null;int countParameterValuePresence = 0; String entityType = null;DefaultIssueType defaultIssueType;

4 try {clazz = this.classPool.get(className);}

5 catch (NotFoundException e) {

6 Issue issue = prepareIssue("A Classe " + className + " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " + classPresentAnnotationName +

7 "presente", DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(clazz != null){

11 try {

12 annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);

13 final Object annotationObject = clazz.getAnnotation(annotationClass);

14 annotations = Arrays.stream(clazz.getAnnotations()).filter(a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())).toArray();

15 } catch (ClassNotFoundException e) {

16 Issue issue = prepareIssue("A anotação " + classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente

17 na classe " + className,DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

18 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

19 }

20 try {

21 for(Object a : annotations){

22 try {

23 Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

24 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

25 if(assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue))

26 {countParameterValuePresence ++;}

27 }

28 } catch (NoSuchMethodException e) {

29 if(clazz.isInterface()){

30 entityType= " na interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

31 }

32 else if(clazz.isEnum()){

33 entityType= " no enum ";defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

34 }

35 else{

36 entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

37 }

38 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

39 " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,defaultIssueType.name());

40 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

41 }

42 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

43 Issue issue = new Issue();

44 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + " na classe " + className +

45 " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName + "causa: " + e.getMessage());

46 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

47 }

48 }

49 } catch (NullPointerException e) {

50 if(clazz.isInterface()){

51 entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

52 }

53 else if(clazz.isEnum()){

54 entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

55 }

56 else{

57 entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;

58 }

59 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName, defaultIssueType.name());

60 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

61 }

62 }

63 if (annotations != null && countParameterValuePresence == 0) {

64 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType =DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

65 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

66 else{entityType= " A classe ";defaultIssueType =DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

67 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + " da classe " + className + " contém método "

68 +annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue ,defaultIssueType.name());

69 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

70 }

71 return issues;

72 }
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Código C.4 Checagem de anotações em métodos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, String classPresentAnnotationName, String classMethodName, String signature, String annotationMethodName,

2 Object desiredAnnotationMethodParameterValue){

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

4 CtClass clazz = null;Class<?> annotationClass = null;Object[] annotations = null;int countParameterValuePresence = 0;

5 String entityType = null;DefaultIssueType defaultIssueType;

6 try {clazz = this.classPool.get(className);

7 } catch (NotFoundException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("A classe " + className + " não foi encontrada ao verificar se continha a anotação " + classPresentAnnotationName +

9 "presente",DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

10 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

11 }

12 if(clazz != null){

13 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface ";defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

14 else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

15 else{entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

16 try {annotationClass = loader.loadClass(classPresentAnnotationName);

17 } catch (ClassNotFoundException e) {

18 Issue issue = prepareIssue("A anotação " + classPresentAnnotationName + " não foi encontrada ao verificar se a mesma estava presente " +

19 entityType + className, defaultIssueType.name());

20 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

21 }

22 if(annotationClass != null){

23 try {

24 if(clazz.isInterface()){entityType= " na interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND;}

25 else if(clazz.isEnum()){entityType= " no enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND;}

26 else{entityType= " na classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND;}

27 CtMethod ctMethod = clazz.getMethod(classMethodName, signature);

28 final Object annotationObject = clazz.getAnnotation(annotationClass);

29 annotations = Arrays.stream(ctMethod.getAnnotations()).filter(a->a.getClass().equals(annotationObject.getClass())).toArray();

30 for(Object a : Arrays.asList(annotations)){

31 try {

32 Object assignedAnnotationMethodParameterValue = a.getClass().getMethod(annotationMethodName,null).invoke(a, null);

33 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

34 if(assignedAnnotationMethodParameterValue != null && desiredAnnotationMethodParameterValue != null){

35 if (assignedAnnotationMethodParameterValue.equals(desiredAnnotationMethodParameterValue)) {

36 countParameterValuePresence ++;

37 }

38 }

39 }

40 } catch (NoSuchMethodException e) {

41 Issue issue = prepareIssue("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

42 " não foi encontrado o método " + annotationMethodName,defaultIssueType.name());

43 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

44 }

45 catch ( IllegalAccessException| IllegalArgumentException| InvocationTargetException e) {

46 Issue issue = new Issue();

47 issue.setMessage("Ao verificar a anotação " + classPresentAnnotationName + entityType + className +

48 " não foi possível invocar o método " + annotationMethodName + "causa: " + e.getMessage());

49 issues.add(issue);

50 this.issues.add(issue);

51 }

52 }

53 } catch (ClassNotFoundException e) {

54 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

55 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

56 else{entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_NOT_CONTAINS_ANNOTATION;}

57 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem anotação " + classPresentAnnotationName,defaultIssueType.name());

58 issues.add(issue);

59 this.issues.add(issue);

60 } catch (NotFoundException e1) {

61 if(clazz.isInterface()){entityType= " A interface "; defaultIssueType = DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND;}

62 else if(clazz.isEnum()){entityType= " O enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND;}

63 else{entityType= " A classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND;}

64 Issue issue = prepareIssue(entityType + className + " não contem método " + classMethodName, defaultIssueType.name());

65 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

66 } catch (SecurityException e1) {

67 entityType = clazz.isInterface()==true?entityType=" da interface ":clazz.isEnum()==true?

68 entityType=" do enum ":" da classe ";

69 Issue issue = prepareIssue("Houve um erro ao acessar o método " + classMethodName + entityType

70 +className,defaultIssueType.name());

71 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

72 }}

73 if (annotations != null && countParameterValuePresence == 0) {

74 if(clazz.isInterface()){entityType=" da interface "; defaultIssueType =DefaultIssueType.INTERFACE_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

75 if(clazz.isEnum()){entityType=" do enum "; defaultIssueType = DefaultIssueType.ENUM_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

76 else{entityType = " da classe "; defaultIssueType = DefaultIssueType.CLASS_ANNOTATION_PARAMETER_WRONG_VALUE;}

77 Issue issue = prepareIssue("Nenhuma anotação do tipo " + classPresentAnnotationName + entityType + className + " contém método " +

78 annotationMethodName + " com valor " + desiredAnnotationMethodParameterValue,entityType );

79 issues.add(issue);this.issues.add(issue);}

80 }

81 return issues;

82 }
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Código C.5 Checagem de anotações
1 public List<Issue> validate(AnnotationConstraint annotationConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 if(!designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).isInterface()){

5 Issue issue = prepareIssue("A anotação " +

6 annotationConstraint.getName() + "foi declarada como uma classe",DefaultIssueType.ANNOTATION_AS_CLASS_DECLARATION.name());

7 issues.add(issue);

8 this.issues.add(issue);

9 }

10 try{

11 assertTrue(designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).getPackage().getName().equals(annotationConstraint.getPackageConstraint().getName()));

12 }

13 catch(AssertionFailedError e){

14 PackageConstraint pkg =annotationConstraint.getPackageConstraint();

15 String pkgName = "";

16 if(pkg != null){

17 pkgName = pkg.getName();

18 }

19 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para a anotação" +

20 annotationConstraint.getName() +" , " + "Associado: "+designWizard.getClass(annotationConstraint.getName()).getPackage().getName() +" , " + "Esperado: " + pkgName,DefaultIssueType.ANNOTATION_IN_WRONG_PACKAGE.name());

21 issues.add(issue);

22 this.issues.add(issue);

23 }

24 }

25 catch (InexistentEntityException e) {

26 Issue issue = prepareIssue("A anotação "+annotationConstraint.getName() + " não foi encontrada" ,DefaultIssueType.ANNOTATION_NOT_FOUND.name());

27 issues.add(issue);

28 this.issues.add(issue);

29 }

30 if(issues.isEmpty()){

31 return null;

32 }

33 else{

34 return issues;

35 }

36 }
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Código C.6 Checagem de atributos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, ClassAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 FieldNode fieldNode = designWizard.getField(className + "." + attributeConstraint.getName());

5 if(fieldNode != null){

6 Modifier modifier = fieldNode.getVisibility();

7 if(modifier.isVisibility()){

8 if(!modifier.toString().equalsIgnoreCase(attributeConstraint.getAccessModifier())){

9 Issue issue = prepareIssue("Modificador de acesso incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() +

10 " da classe " + className +" , "

11 + "Associado: " + modifier.toString().toLowerCase() + " , " +

12 "Esperado: " + (attributeConstraint.getAccessModifier().toLowerCase()==null?"public":

13 attributeConstraint.getAccessModifier().toLowerCase()),

14 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

15 issues.add(issue);

16 this.issues.add(issue);

17 }

18 }

19 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

20 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className +" , "

21 + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

22 "Esperado: " + attributeConstraint.getType()==null?"nenhum":attributeConstraint.getType(),

23 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

24 issues.add(issue);

25 this.issues.add(issue);

26 }

27 if(fieldNode.isStatic() != attributeConstraint.isStatic()){

28 String staticModifierAssociado = fieldNode.isStatic()?"static":"nenhum";

29 String staticModifierEsperado = attributeConstraint.isStatic()?"static":"nenhum";

30 Issue issue = prepareIssue("Modificador estatico incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className +" , "

31 + "Associado: " + staticModifierAssociado + " , " +

32 "Esperado: " +staticModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

33 issues.add(issue);

34 this.issues.add(issue);

35 }

36 if(attributeConstraint.isFinal() != fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

37 String finalModifierAssociado = fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"nenhum";

38 String finalModifierEsperado = attributeConstraint.isFinal()?"final":"";

39 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da classe "

40 + className +" , "

41 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " +

42 "Esperado: " +finalModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_FINAL_DECLARATION.name());

43 issues.add(issue);

44 this.issues.add(issue);

45 }

46 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

47 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

48 try {

49 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(className);

50 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass.

51 getField(attributeConstraint.getName()).get(interfaceClass));

52 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

53 .deserialize(attributeValue))){

54 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da classe " + className + " possui

55 valor diferente da especificação" +

56 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ". Encontrado:

57 " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

58 issues.add(issue);

59 this.issues.add(issue);

60 }

61 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

62 |IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

63 e.printStackTrace();

64 }

65 }

66 }

67 }

68 catch(InexistentEntityException e){

69 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do tipo " + attributeConstraint.getType() +

70 " na classe " + className, DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

71 issues.add(issue);

72 this.issues.add(issue);

73 }

74 if(issues.isEmpty()){

75 return null;

76 }

77 else{

78 return issues;

79 }

80 }
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Código C.7 Checagem de atributos de interface
1 public List<Issue> validate(String interfaceName, InterfaceAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 FieldNode fieldNode = null;

4 try{

5 fieldNode = designWizard.getField(interfaceName + "." + attributeConstraint.getName());

6 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

7 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " da interface " +

8 interfaceName +" , "

9 + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

10 "Esperado: " + attributeConstraint.getType(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

11 issues.add(issue);

12 this.issues.add(issue);

13 }

14 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

15 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

16 try {

17 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(interfaceName);

18 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass.getField(attributeConstraint.

19 getName()).get(interfaceClass));

20 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

21 .deserialize(attributeValue))){

22 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName + " possui valor diferente da especificação." +

23 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ". Encontrado: "

24 + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

25 issues.add(issue);

26 this.issues.add(issue);

27 }

28 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

29 | IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

30 e.printStackTrace();

31 }

32 }

33 catch(InexistentEntityException e){

34 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint

35 .getName() + " do tipo " + attributeConstraint.getType() + " na interface " + interfaceName,

36 DefaultIssueType.INTERFACE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

37 issues.add(issue);

38 this.issues.add(issue);

39 }

40 if(issues.isEmpty()){

41 return null;

42 }

43 else{

44 return issues;

45 }

46 }

Código C.8 Checagem de pacotes
1 public Issue validate(PackageConstraint packageConstraint){

2 try{

3 designWizard.getPackage(packageConstraint.getName());

4 }

5 catch(InexistentEntityException e){

6 Issue issue = prepareIssue("Pacote não encontrado: " + packageConstraint.getName(),DefaultIssueType.PACKAGE_NOT_FOUND.name());

7 this.issues.add(issue);

8 return issue;

9 }

10 return null;

11 }
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Código C.9 Checagem de classes
1 public List<Issue> validate(ClassConstraint classConstraint){

2 ClassNode classNode = null; List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

3 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null; Set<String> foundInnerInterfaces = null;

4 Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{classNode = designWizard.getClass(classConstraint.getName());}

6 catch(InexistentEntityException e){

7 Issue issue = prepareIssue("Classe anônimas encontrada: " + classConstraint.getName(), DefaultIssueType.CLASS_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(classNode != null){

11 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

12 catch(AssertionFailedError e){

13 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() + " foi declarada como uma interface",

14 DefaultIssueType.CLASS_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

15 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

16 }

17 PackageConstraint pkg = classConstraint.getPackageConstraint();

18 String pkgCtName = "";

19 if(pkg != null){pkgCtName = pkg.getName();}

20 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgCtName));}

21 catch(AssertionFailedError e){

22 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

23 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

24 "Esperado: " + pkgCtName,DefaultIssueType.CLASS_IN_WRONG_PACKAGE.name());

25 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

26 }

27 String extension = "java.lang.Object";

28 if(classConstraint.getExtension() != null){

29 try{extension = classConstraint.getExtension().getName(); assertTrue(classNode.extendsClass(new ClassNode(extension)));}

30 catch(AssertionFailedError e){

31 Issue issue = prepareIssue("Herança incorreta para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

32 + "Associado: " + classNode.getSuperClass().getName() +" , " +

33 "Esperado: " + extension, DefaultIssueType.CLASS_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

34 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

35 }

36 }

37 if(classConstraint.getInnerClasses() != null){

38 desiredInnerClasses = classConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

39 if(classNode.getInnerClasses() != null){

40 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isClass() &&

41 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

42 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

43 }

44 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

45 catch(AssertionFailedError e){

46 Issue issue = prepareIssue(("A classe " + classConstraint.getName() +

47 " contem classes anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

48 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

49 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(","))),

50 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

51 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

52 }

53 }

54 if(classConstraint.getEnumClasses() != null){

55 desiredInnerEnums = classConstraint.getEnumClasses().stream().map(EnumConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

56 if(classNode.getInnerClasses() != null){

57 foundInnerEnums = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

58 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

59 }

60 try{assertTrue(foundInnerEnums.equals(desiredInnerEnums));}

61 catch(AssertionFailedError e){

62 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() +

63 " contem enums anônimos diferentes da especificação. Esperado: "

64 + desiredInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

65 + foundInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")),

66 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_ENUMS.name());

67 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

68 }

69 }

70
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Código C.10 Checagem de classes (cont.)
71 if(classConstraint.getInnerInterfaces() != null){

72 desiredInnerInterfaces = classConstraint.getInnerInterfaces().stream().map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

73 if(classNode.getInnerClasses() != null){

74 foundInnerInterfaces = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isInterface()).map(ClassNode::getName)

75 .collect(Collectors.toSet());

76 }

77 try{assertTrue(foundInnerInterfaces.equals(desiredInnerInterfaces));}

78 catch(AssertionFailedError e){

79 Issue issue = prepareIssue("A classe " + classConstraint.getName() +

80 " contem interfaces anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

81 + desiredInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

82 + foundInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")),

83 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_INTERFACES.name());

84 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

85 }

86 }

87 try{assertTrue(classNode.isAbstract() == classConstraint.isAbstract());}

88 catch(AssertionFailedError e){

89 String modifierEsperado = classConstraint.isAbstract() == true?"abstract":"public";

90 String modifierAssociado = classNode.isAbstract() == true?"abstract":"public";

91 Issue issue = prepareIssue("Modificador incorreto para Classe: " + classConstraint.getName() +" , "

92 + "Associado: " + modifierAssociado + " , " +

93 "Esperado: " + modifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

94 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

95 }

96 if(classConstraint.isFinal() != classNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

97 String finalModifierAssociado = classNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"";

98 String finalModifierEsperado = classConstraint.isFinal()?"final":"";

99 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para a classe: " + classConstraint.getName() +" , "

100 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " +

101 "Esperado: " +finalModifierEsperado, DefaultIssueType.CLASS_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

102 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

103 }

104 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();

105 String impInterfacesNames = "";

106 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();

107 String constInterfacesNames ="";

108 if(classConstraint.getImplementation() != null){

109 try{

110 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

111 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream().map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

112 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream().map(ClassNode::getName)

113 .collect(Collectors.joining(","));

114 }

115 listConstInterfaces = classConstraint.getImplementation().stream().map(ClassPresentInterface::getInterfaceConstraint)

116 .map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

117 constInterfacesNames =classConstraint.getImplementation().stream().map(ClassPresentInterface::getInterfaceConstraint)

118 .map(InterfaceConstraint::getName)

119 .collect(Collectors.joining(","));

120 assertTrue(listImpInterfaces.equals(listConstInterfaces));

121 }catch(AssertionFailedError e){

122 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para Classe " + classConstraint.getName() +" , "

123 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

124 DefaultIssueType.CLASS_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

125 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

126 }

127 }

128 }

129 if(issues.isEmpty()){return null;}else{return issues;}

130 }



Apêndice C 107

Código C.11 Checagem de atributos de Enum
1 public List<Issue> validate(String enumConstantName, EnumAttributeConstraint attributeConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 try{

4 FieldNode fieldNode = designWizard.getField(enumConstantName + "." + attributeConstraint.getName());

5 = if(fieldNode != null){

6 Modifier modifier = fieldNode.getVisibility();

7 if(modifier.isVisibility()){

8 if(!modifier.toString().equalsIgnoreCase(attributeConstraint.getAccessModifier())){

9 Issue issue = prepareIssue("Modificador de acesso incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

10 +"do enum " + enumConstantName +" , " + "Associado: " + attributeConstraint.getAccessModifier() + " , " + "Esperado: " + modifier.toString(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

11 issues.add(issue);

12 this.issues.add(issue);

13 }

14 }

15 if(!fieldNode.getType().getName().equals(attributeConstraint.getType())){

16 Issue issue = prepareIssue("Tipo incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do enum " +

17 enumConstantName +" , " + "Associado: " + fieldNode.getType().getName() + " , " +

18 "Esperado: " + attributeConstraint.getType(),DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_TYPE.name());

19 issues.add(issue);

20 this.issues.add(issue);

21 }

22 if(fieldNode.isStatic() != attributeConstraint.isStatic()){

23 String staticModifierAssociado = fieldNode.isStatic()?"static":"nenhum";

24 String staticModifierEsperado = attributeConstraint.isStatic()?"static":"nenhum";

25 Issue issue = prepareIssue("Modificador estatico incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName()

26 + " da classe " + enumConstantName +" , " + "Associado: " + staticModifierAssociado + " , " +

27 "Esperado: " +staticModifierEsperado, DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

28 issues.add(issue);

29 this.issues.add(issue);

30 }

31 if(attributeConstraint.isFinal() != fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)){

32 String finalModifierAssociado = fieldNode.containsModifiers(Modifier.FINAL)?"final":"nenhum";

33 String finalModifierEsperado = attributeConstraint.isFinal()?"final":"";

34 Issue issue = prepareIssue("Modificador final incorreto para o atributo: " + attributeConstraint.getName() +

35 " da classe " + enumConstantName +" , "

36 + "Associado: " + finalModifierAssociado + " , " + "Esperado: " +finalModifierEsperado,

37 DefaultIssueType.CLASS_ATTRIBUTE_WRONG_FINAL_DECLARATION.name());

38 issues.add(issue);

39 this.issues.add(issue);

40 }

41 }

42 if(attributeConstraint.getValue()!= null){

43 Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

44 try {

45 Class<?> interfaceClass = loader.loadClass(enumConstantName);

46 byte[] attributeValue = SerializationUtils.serialize((Serializable) interfaceClass

47 .getField(attributeConstraint.getName()).get(interfaceClass));

48 if(!SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()).equals(SerializationUtils

49 .deserialize(attributeValue))){

50 Issue issue = prepareIssue("O atributo " + attributeConstraint.getName() + " do enum " + enumConstantName

51 + " possui valor diferente da especificação." +

52 "Esperado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeConstraint.getValue()) + ".

53 Encontrado: " + SerializationUtils.deserialize(attributeValue),

54 DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_VALUE.name());

55 issues.add(issue);

56 this.issues.add(issue);

57 }

58 } catch (ClassNotFoundException | NoSuchFieldException | SecurityException

59 IllegalArgumentException | IllegalAccessException e) {

60 e.printStackTrace();

61 }

62 }

63 }

64 catch(InexistentEntityException e){

65 Issue issue = prepareIssue("Não foi encontrado o atributo: " + attributeConstraint.getName() + " do tipo " +

66 attributeConstraint.getType() + " na classe " + enumConstantName,DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_NOT_FOUND.name());

67 issues.add(issue);

68 this.issues.add(issue);

69 }

70 if(issues.isEmpty()){return null;}

71 else{return issues;}

72 }
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Código C.12 Checagem de Métodos de Enum
1 public List<Issue> validate(String className, EnumMethodConstraint methodConstraint) {

2 String signature = "";

3 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

4 try{

5 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(EnumMethodParameterConstraint::getType).collect(Collectors.joining(","));

6 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(className + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

7 if(methodNode.isStatic() != methodConstraint.isStatic() ){

8 String isStatic = "";

9 if(methodConstraint.isStatic() != true){

10 isStatic = "não";

11 Issue issue = prepareIssue("Método " + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isStatic + " deve ser

12 static",DefaultIssueType.ENUM_ATTRIBUTE_WRONG_STATIC_DECLARATION.name());

13 issues.add(issue);

14 this.issues.add(issue);

15 }

16 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

17 String isAbstract = "";

18 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

19 isAbstract = "não";

20 }

21 Issue issue = prepareIssue("Método " + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isAbstract + " deve ser

22 abstract",DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

23 issues.add(issue);

24 this.issues.add(issue);

25 }

26 }

27 if(methodConstraint.getAccessModifier()!= null){

28 if(!methodNode.getVisibility().toString().equals(methodConstraint.getAccessModifier())){

29 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstrraint.getName() + " do enum " + className + " deve ser " +

30 (methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier()) + " e não "

31 + methodNode.getVisibility().toString().toLowerCase(), DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

32 issues.add(issue);

33 this.issues.add(issue);

34 }

35 }

36 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

37 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

38 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + " deve ter retorno "

39 + methodConstraint.getReturnType(),DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

40 issues.add(issue);

41 this.issues.add(issue);

42 }

43 }

44 if(methodNode.containsModifiers(Modifier.FINAL) != methodConstraint.isFinal()){

45 String isFinal = "";

46 if(!methodConstraint.isFinal()){

47 isFinal = "não";

48 }

49 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " do enum " + className + " " + isFinal + " deve ser final",

50 DefaultIssueType.ENUM_METHOD_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

51 issues.add(issue);

52 this.issues.add(issue);

53 }

54 //Verificação de parâmetros (Java 8)

55 //methodNode.getParameters().forEach(p->{

56 //EnumMethodParameterConstraint parameterConstraint = new EnumMethodParameterConstraint();

57 //parameterConstraint.setName(p.getName());

58 //parameterConstraint.setType(p.getClassName());

59 //if(methodConstraint.getParameterConstraints().stream()

60 //.filter(

61 //p1->getName().equals(parameterConstraint.getName()) &&

62 //p1.getType().equals(parameterConstraint.getType())

63 //) == null){

64 //Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " + p.getClassName() + " inexistente no método: " +

65 //methodConstraint.getName() + " do enum " + className,DefaultIssueType.ENUM_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name() );

66 //issues.add(issue);

67 //this.issues.add(issue);

68 //}

69 //});

70 }

71 catch(InexistentEntityException e){

72 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado no enum " + className,

73 DefaultIssueType.ENUM_METHOD_NOT_FOUND.name());

74 issues.add(issue);

75 this.issues.add(issue);

76 }

77 if(issues.isEmpty()){return null;}

78 else{return issues;}

79 }
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Código C.13 Checagem de enums
1 public List<Issue> validate(EnumConstraint enumConstraint){

2 ClassNode classNode = null;List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

3 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null;

4 Set<String> foundInnerInterfaces = null;Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{classNode = designWizard.getClass(enumConstraint.getName());}catch(InexistentEntityException e){

6 Issue issue = prepareIssue("Enum não encontrado: " + enumConstraint.getName(), DefaultIssueType.ENUM_NOT_FOUND.name());

7 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

8 }

9 if(classNode != null){

10 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

11 catch(AssertionFailedError e){

12 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma interface",

13
14 DefaultIssueType.ENUM_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

15 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

16 }

17 try{assertFalse(classNode.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Object")));}

18 catch(AssertionFailedError e){

19 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma classe",

20
21 DefaultIssueType.ENUM_AS_CLASS_DECLARATION.name());

22 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

23 }

24 PackageConstraint pkg = enumConstraint.getPackageConstraint();

25 String pkgName = "";

26 if(pkg != null){pkgName = pkg.getName();}

27 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgName));}

28 catch(AssertionFailedError e){

29 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

30 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

31 "Esperado: " + pkgName,

32 DefaultIssueType.ENUM_IN_WRONG_PACKAGE.name());

33 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

34 }

35 if(enumConstraint.getInnerClasses() != null){

36 desiredInnerClasses = enumConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

37 if(classNode.getInnerClasses() != null){

38 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isClass() &&

39 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

40 }

41 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

42 catch(AssertionFailedError e){

43 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +

44 " contem classes anonimas diferentes da especificação. Esperado: "

45 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

46 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")),

47 DefaultIssueType.ENUM_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

48 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

49 }

50 }

51 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();String impInterfacesNames = "";

52 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();String constInterfacesNames ="";

53 if(enumConstraint.getImplementation() != null){

54 try{

55 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

56 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

57 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

58 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

59 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.joining(","));

60 }

61 listConstInterfaces = enumConstraint.getImplementation().stream()

62 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

63 constInterfacesNames =enumConstraint.getImplementation().stream()

64 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName) .collect(Collectors.joining(","));

65 assertTrue(listImpInterfaces.containsAll(listConstInterfaces));

66 }catch(AssertionFailedError e){

67 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para o Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

68 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

69 DefaultIssueType.ENUM_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

70 issues.add(issue);

71 this.issues.add(issue);

72 }

73 }

74 }
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Código C.14 Checagem de enums (cont.)
75 public List<Issue> validate(EnumConstraint enumConstraint){

76 ClassNode classNode = null;List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();Set<String> foundInnerClasses = null;

77 Set<String> desiredInnerClasses = null; Set<String> foundInnerEnums = null;

78 Set<String> foundInnerInterfaces = null;Set<String> desiredInnerEnums = null;Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

79 try{classNode = designWizard.getClass(enumConstraint.getName());}catch(InexistentEntityException e){

80 Issue issue = prepareIssue("Enum não encontrado: " + enumConstraint.getName(), DefaultIssueType.ENUM_NOT_FOUND.name());

81 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

82 }

83 if(classNode != null){

84 try{assertFalse(classNode.isInterface());}

85 catch(AssertionFailedError e){

86 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma interface",

87
88 DefaultIssueType.ENUM_AS_INTERFACE_DECLARATION.name());

89 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

90 }

91 try{assertFalse(classNode.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Object")));}

92 catch(AssertionFailedError e){

93 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +" foi declarado como uma classe",

94
95 DefaultIssueType.ENUM_AS_CLASS_DECLARATION.name());

96 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

97 }

98 PackageConstraint pkg = enumConstraint.getPackageConstraint();

99 String pkgName = "";

100 if(pkg != null){pkgName = pkg.getName();}

101 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgName));}

102 catch(AssertionFailedError e){

103 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

104 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

105 "Esperado: " + pkgName,

106 DefaultIssueType.ENUM_IN_WRONG_PACKAGE.name());

107 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

108 }

109 if(enumConstraint.getInnerClasses() != null){

110 desiredInnerClasses = enumConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

111 if(classNode.getInnerClasses() != null){

112 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isClass() &&

113 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

114 }

115 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

116 catch(AssertionFailedError e){

117 Issue issue = prepareIssue("O enum " + enumConstraint.getName() +

118 " contem classes anonimas diferentes da especificação. Esperado: "

119 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

120 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")),

121 DefaultIssueType.ENUM_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

122 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

123 }

124 }

125 List<String> listImpInterfaces = new ArrayList<String>();String impInterfacesNames = "";

126 List<String> listConstInterfaces = new ArrayList<String>();String constInterfacesNames ="";

127 if(enumConstraint.getImplementation() != null){

128 try{

129 if(classNode.getImplementedInterfaces() != null){

130 listImpInterfaces = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

131 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toList());

132 impInterfacesNames = classNode.getImplementedInterfaces().stream()

133 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.joining(","));

134 }

135 listConstInterfaces = enumConstraint.getImplementation().stream()

136 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName).collect(Collectors.toList());

137 constInterfacesNames =enumConstraint.getImplementation().stream()

138 .map(EnumPresentInterface::getInterfaceConstraint).map(InterfaceConstraint::getName) .collect(Collectors.joining(","));

139 assertTrue(listImpInterfaces.containsAll(listConstInterfaces));

140 }catch(AssertionFailedError e){

141 Issue issue = prepareIssue("Implementação incorreta para o Enum " + enumConstraint.getName() +" , "

142 + "Associado: " +impInterfacesNames +" , " + "Esperado: " + constInterfacesNames,

143 DefaultIssueType.ENUM_WRONG_IMPLEMENTATION.name());

144 issues.add(issue);

145 this.issues.add(issue);

146 }

147 }

148 }
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Código C.15 Checagem de interfaces
1 public List<Issue> validate(InterfaceConstraint interfaceConstraint) {

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();ClassNode classNode = null; Set<String> foundInnerClasses = null;Set<String> desiredInnerClasses = null;

3 Set<String> foundInnerEnums = null;Set<String> foundInnerInterfaces = null;

4 Set<String> desiredInnerEnums = null; Set<String> desiredInnerInterfaces = null;

5 try{ classNode = designWizard.getClass(interfaceConstraint.getName());}

6 catch(InexistentEntityException e){

7 Issue issue = prepareIssue("Interface Inexistente: " + interfaceConstraint.getName(),DefaultIssueType.INTERFACE_NOT_FOUND.name());

8 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

9 }

10 if(classNode != null){

11 if(!classNode.isInterface()){

12 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() + " foi declarada como uma classe",

13 DefaultIssueType.INTERFACE_AS_CLASS_DECLARATION.name());

14 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

15 }

16 PackageConstraint pkg = interfaceConstraint.getPackageConstraint();

17 String pkgCtName = "";

18 if(pkg != null){pkgCtName = pkg.getName();}

19 try{assertTrue(classNode.getPackage().getName().equals(pkgCtName)); }

20 catch(AssertionFailedError e){

21 Issue issue = prepareIssue("Pacote incorreto para Interface " + interfaceConstraint.getName() +" , "

22 + "Associado: " + classNode.getPackage().getName() +" , " +

23 "Esperado: " + pkgCtName,DefaultIssueType.INTERFACE_IN_WRONG_PACKAGE.name());

24 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

25 }

26 String extension = "java.lang.Object";

27 if(interfaceConstraint.getExtension() != null){

28 try{

29 extension = interfaceConstraint.getExtension().getName();

30 assertTrue(classNode.extendsClass(new ClassNode(extension)));

31 }

32 catch(AssertionFailedError e){

33 Issue issue = prepareIssue("Herança incorreta para Interface " + interfaceConstraint.getName() +" , "

34 + "Associada: " + classNode.getSuperClass().getName() +" , " +

35 "Esperado: " + extension,DefaultIssueType.INTERFACE_WRONG_EXTENSION.name());

36 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

37 }

38 }

39 }

40 if(interfaceConstraint.getInnerClasses() != null){

41 desiredInnerClasses = interfaceConstraint.getInnerClasses().stream().map(ClassConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

42 if(classNode.getInnerClasses() != null){

43 foundInnerClasses = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic-> ic.isClass() &&

44 !ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum"))).map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

45 }

46 try{assertTrue(foundInnerClasses.equals(desiredInnerClasses));}

47 catch(AssertionFailedError e){

48 Issue issue = prepareIssue(("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

49 " contem classes anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

50 + desiredInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

51 + foundInnerClasses.stream().collect(Collectors.joining(","))),

52 DefaultIssueType.CLASS_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_CLASSES.name());

53 issues.add(issue);this.issues.add(issue);

54 }

55 }

56 if(interfaceConstraint.getEnumClasses() != null){

57 try{

58 if(classNode.getInnerClasses() != null){

59 foundInnerEnums = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.extendsClass(new ClassNode("java.lang.Enum")))

60 .map(ClassNode::getName).collect(Collectors.toSet());

61 }

62 desiredInnerEnums = interfaceConstraint.getEnumClasses().stream().map(EnumConstraint::getName).collect(Collectors.toSet());

63 assertTrue(foundInnerEnums.equals(desiredInnerEnums));

64 }

65 catch(AssertionFailedError e){

66 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

67 " contem enums anônimos diferentes da especificação. Esperado: "

68 + desiredInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

69 + foundInnerEnums.stream().collect(Collectors.joining(",")),

70 DefaultIssueType.INTERFACE_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_ENUMS.name());

71 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

72 }

73 }
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Código C.16 Checagem de interfaces (cont.)
1 if(interfaceConstraint.getInnerInterfaces() != null){

2 try{

3 if(classNode.getInnerClasses() != null){

4 foundInnerInterfaces = classNode.getInnerClasses().stream().filter(ic->ic.isInterface()).map(ClassNode::getName)

5 .collect(Collectors.toSet());

6 }

7 desiredInnerInterfaces = interfaceConstraint.getInnerInterfaces().stream().map(InterfaceConstraint::getName)

8 .collect(Collectors.toSet());

9 assertTrue(foundInnerInterfaces.equals(desiredInnerInterfaces));

10 }

11 catch(AssertionFailedError e){

12 Issue issue = prepareIssue("A interface " + interfaceConstraint.getName() +

13 " contem interfaces anônimas diferentes da especificação. Esperado: "

14 + desiredInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")) +". Encontrado: "

15 + foundInnerInterfaces.stream().collect(Collectors.joining(",")),

16 DefaultIssueType.INTERFACE_CONTAINS_DIFFERENT_INNER_INTERFACES.name());

17 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

18 }

19 }

20 if(issues.isEmpty()){return null;}else{return issues;}

21 }

Código C.17 Checagem de métodos de anotação
1 public List<Issue> validate(String annotationName, AnnotationMethodConstraint methodConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 MethodNode methodNode = null;

4 try {

5 methodNode = designWizard.getMethod(annotationName + "." + methodConstraint.getName());

6 }

7 catch (InexistentEntityException e) {

8 Issue issue = prepareIssue("Metodo inexistente: " + annotationName + "." + methodConstraint.getName(),

9 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_NOT_FOUND.name());

10 issues.add(issue);

11 this.issues.add(issue);

12 }

13 try{

14 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

15 assertEquals(methodConstraint.getReturnType(),methodNode.getReturnType().getName());

16 }

17 }

18 catch(AssertionFailedError e){

19 Issue issue = prepareIssue("Metodo " + methodConstraint.getName() +" deve ter retorno " + methodConstraint.getReturnType(),

20 DefaultIssueType.ANNOTATION_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

21 issues.add(issue);

22 this.issues.add(issue);

23 }

24 if(issues.isEmpty()){

25 return null;

26 }

27 else{

28 return issues;

29 }

30 }
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Código C.18 Checagem de métodos de classe
1 public List<Issue> validate(String className, ClassMethodConstraint methodConstraint) {

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();String signature = "";

3 try{

4 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(ClassMethodParameterConstraint::getType).collect(Collectors.joining(","));

5 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(className + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

6 if(methodNode.isStatic() != methodConstraint.isStatic() ){

7 String isStatic = "";

8 if(methodConstraint.isStatic() != true){

9 isStatic = "não";

10 }

11 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isStatic + " deve ser static",

12 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_STATIC_MODIFIER.name());

13 issues.add(issue);

14 this.issues.add(issue);

15 }

16 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

17 String isAbstract = "";

18 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

19 isAbstract = "não";

20 }

21 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isAbstract + " deve ser abstract",

22 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

23 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

24 }

25 if(methodNode.isAbstract() != methodConstraint.isAbstract()){

26 String isAbstract = "";

27 if(methodConstraint.isAbstract() != true){

28 isAbstract = "não";

29 }

30 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isAbstract + " deve ser abstract",

31 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ABSTRACT_MODIFIER.name());

32 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

33 }

34 if(methodConstraint.getAccessModifier()!= null){

35 if(!methodNode.getVisibility().toString().equals(methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier())){

36 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " deve ser " +

37 (methodConstraint.getAccessModifier()==null?"":methodConstraint.getAccessModifier()) + " e não " + methodNode.getVisibility().toString().toLowerCase(), DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_ACCESS_MODIFIER.name());

38 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

39 }

40 }

41 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

42 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

43 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + " não encontrado com retorno " +

44 methodConstraint.getReturnType(), DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

45 issues.add(issue); this.issues.add(issue);

46 }

47 }

48 if(methodNode.containsModifiers(Modifier.FINAL) != methodConstraint.isFinal()){

49 String isFinal = "";

50 if(!methodConstraint.isFinal()){isFinal = "não";}

51 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da classe " + className + " " + isFinal + " deve ser final",

52 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_WRONG_FINAL_MODIFIER.name());

53 issues.add(issue);

54 this.issues.add(issue);

55 }

56
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Código C.19 Checagem de métodos de classe (cont.)
57 /** FIXME Por enquanto, analisar o nome do parametro para outras JDK abaixo da 8 nao sera possivel **/

58 //Loader loader = new Loader(ClassPool.getDefault());

59 //try {

60 //Class<?> clazz = loader.loadClass(className);

61 //ArrayList<Class<?>> classList = new ArrayList<Class<?>>();

62 //for(String c: signature.split(",")){

63 //classList.add(ClassUtils.getClass(loader, c));

64 //}

65 //Method m = clazz.getMethod(methodConstraint.getName(), classList.toArray(new Class[]{}));

66 //Arrays.asList(m.getParameters()).forEach(p->{

67 //ClassMethodParameterConstraint parameterConstraint = new ClassMethodParameterConstraint();

68 //parameterConstraint.setName(p.getName());

69 //parameterConstraint.setType(p.getType().getName());

70
71 //if(methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(ClassMethodParameterConstraint::getName) != null){

72 //Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " +p.getType().getName() + " não encontrado no método: " +

73 methodConstraint.getName()

74 + " da classe " + className,DefaultIssueType.CLASS_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name());

75 //issues.add(issue);

76 //this.issues.add(issue);

77 //}

78 //});

79 //} catch (ClassNotFoundException e) {

80 //e.printStackTrace();

81 //} catch (NoSuchMethodException e) {

82 //e.printStackTrace();

83 //} catch (SecurityException e) {

84 //e.printStackTrace();

85 //}

86 }

87 catch(InexistentEntityException e){

88 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado na classe " + className,

89 DefaultIssueType.CLASS_METHOD_NOT_FOUND.name());

90 issues.add(issue);

91 this.issues.add(issue);

92 }

93 if(issues.isEmpty()){

94 return null;

95 }

96 else{

97 return issues;

98 }

99 }
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Código C.20 Checagem de métodos de interface
1 public List<Issue> validate(String interfaceName, InterfaceMethodConstraint methodConstraint){

2 List<Issue> issues = new ArrayList<Issue>();

3 String signature = "";

4 try{

5 if(methodConstraint.getParameterConstraints()!=null){

6 signature = methodConstraint.getParameterConstraints().stream().map(InterfaceMethodParameterConstraint::getType)

7 .collect(Collectors.joining(","));

8 }

9 MethodNode methodNode = designWizard.getMethod(interfaceName + "." + methodConstraint.getName()+"("+signature+")");

10 if(methodConstraint.getReturnType() != null){

11 if(!methodNode.getReturnType().getName().equals(methodConstraint.getReturnType())){

12 Issue issue = prepareIssue("Método" + methodConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName + " " + " não

13 encontrado com retorno " + methodConstraint.getReturnType(),

14 DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_WRONG_RETURN_TYPE.name());

15 issues.add(issue);

16 this.issues.add(issue);

17 }

18 }

19 methodNode.getParameters().forEach(p->{

20 InterfaceMethodParameterConstraint parameterConstraint = new InterfaceMethodParameterConstraint();

21 parameterConstraint.setName(p.getName());

22 parameterConstraint.setType(p.getClassName());

23 if(!methodConstraint.getParameterConstraints().contains(parameterConstraint)){

24 Issue issue = prepareIssue("Parâmetro " + p.getName() + " do tipo " + p.getClassName() + " inexistente no método: "

25 + methodConstraint.getName() + " da interface " + interfaceName,

26 DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_PARAMETER_NOT_FOUND.name());

27 issues.add(issue);

28 this.issues.add(issue);

29 }

30 });

31 }

32 catch (InexistentEntityException e) {

33 Issue issue = prepareIssue("Método"+ methodConstraint.getName() + "("+signature +")"+" não encontrado na interface "

34 +interfaceName, DefaultIssueType.INTERFACE_METHOD_NOT_FOUND.name());

35 issues.add(issue);

36 this.issues.add(issue);

37 }

38 if(issues.isEmpty()){

39 return null;

40 }

41 else{

42 return issues;

43 }

44 }



APÊNDICE D
Casos de teste do Módulo de Detecção Básico

Nas páginas subsequentes deste apêndice, serão mostrados alguns casos de teste
realizados com a abordagem proposta neste documento, especificamente no capítulo 4.



Caso de Teste Validar Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seus atributos, nome, 
pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra classe com o nome informado 
5. Verificar a herança informada 
6. Verificar classes anônimas informadas. 
7. Verificar interfaces anônimas informadas. 
8. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2014 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade e o tipo dos atributos; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o atributo informado 
5. Verificar se o tipo informado do atributo confere 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 

Resultado Esperado 3. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
4. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



Caso de Teste Validar Métodos de Classes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 
8. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 

 

Caso de Teste Validar Métodos de Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e 
pacote  

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes 
da invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o método informado, passando-se o nome da anotação e o nome 
do método 

Resultado 
Esperado 

1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados 

são apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 



Caso de Teste Validar Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e 
pacote  

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes 
da invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe infomada pelo seu nome 

Resultado 
Esperado 

1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados 

são apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Anotações 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 16/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma anotação qualquer preenchendo seu nome e pacote  
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se existe o atributo informado, passando-se o nome da anotação e o nome do 

atributo 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

  



Caso de Teste Validar Pacotes  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 09/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seus pacotes. 
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se o pacote informado é encontratado. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Interfaces  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 17/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma interface qualquer preenchendo seus atributos, 
nome, pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra classe com o nome informado 
5. Verificar a herança informada 
6. Verificar classes anônimas informadas. 
7. Verificar interfaces anônimas informadas. 
8. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



 

Caso de Teste Validar Atributos de Interfaces 

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma interface qualquer preenchendo seu nome e pacote  
2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 

invalidação dos passos seguintes: 
3. Verificar se existe o atributo informado, passando-se o nome da interface e o nome do 

atributo 
4. Verificar se o tipo informado do atributo confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Teste confere 

 

 

Caso de Teste Validar Métodos de Interfaces  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe a classe informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 

 

  



 

Caso de Teste Validar Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 22/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo um enum qualquer preenchendo seus atributos, nome, 
pacote, herança, classes, interfaces e enums anônimos. 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se encontra o pacote informado 
4. Verificar se encontra enum com o nome informado 
5. Verificar classes anônimas informadas. 
6. Verificar interfaces anônimas informadas. 
7. Verificar enums anônimos informados. 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

Caso de Teste Validar Atributos de Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 23/04/2014 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo uma classe qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade e o tipo dos atributos; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o enum informada 
4. Verificar se existe o atributo informado 
5. Verificar se o tipo informado do atributo confere 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste Confere 

 

  



 

Caso de Teste Validar Métodos de Enums  

Tipo de Teste Teste de Design 

Data do Teste 19/04/2015 

Procedimentos 

1. Criar um novo projeto contendo um enum qualquer preenchendo seu nome, pacote e 
seus atributos. Deve ser preenchida a visibilidade, estaticidade, o tipo dos métodos e 
seus parâmetros devidamente tipados e retorno; 

2. Importar este projeto para dentro do Analisador, que deverá criar issues decorrentes da 
invalidação dos passos seguintes: 

3. Verificar se existe o enum informada 
4. Verificar se existe o método informado 
5. Verificar se os tipos informados do parâmetros conferem 
6. Verificar se a estaticidade confere 
7. Verificar se a visibilidade confere 
8. Verificar se o retorno confere 

Resultado Esperado 1. Para os passos 1 e 2, não podem ocorrer erros de importação 
2. Para os passos subsequentes os comportamentos esperados são 

apenas issues, caso ocorram, nunca exceções. 

Resultado do Teste O Teste confere, embora uma restrição da JDK para projetos abaixo 
da versão 8 impeça que nomes de parâmetros sejam recuperados, 
sendo substituídos pela máquina virtual como argN. 

 


