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Resumo. Na modificação de software, a Localização de Conceitos é a etapa em
que o desenvolvedor localiza no código-fonte os trechos de código que devem
ser modificados. Nesta etapa, um método frequentemente usado pelos desen-
volvedores é o CLDS – Concept Location by Dependence Search. As atuais
técnicas que se baseiam neste método deixam a cargo do desenvolvedor a mis-
são de identificar e delimitar os fluxos de controle e de dados presentes em um
software. Tal missão, consome tempo e esforço do desenvolvedor. Para tratar
este problema, desenvolvemos parcialmente um modelo heurístico que identi-
fica os diferentes fluxos e seus elementos mais significativos. Com base neste
modelo, propomos uma nova técnica para o método CLDS.

1. Introdução

A localização de conceitos faz parte do processo de compreensão de software
[Biggerstaff et al. 1993, Rajlich and Wilde 2002]. Esta tarefa é responsável em média
por 62% do esforço e por 70% do tempo dos engenheiros durante uma atividade de mo-
dificação de software [Soh et al. 2013, Minelli et al. 2015].

Nas últimas décadas, pesquisadores têm desenvolvido modelos cognitivos para
tentar explicar o processo de compreensão de software realizado por programadores
[Hansen et al. 2012, Mayrhauser and Vans 1995]. Nesse contexto, Rajlich introduz na
compreensão de software a noção de conceito, utilizado pela linguística e outras áreas
do conhecimento [Rajlich and Wilde 2002, Rajlich 2009, Rajlich 2011]. Cada conceito
é constituído por nome, intenção e extensão: o nome identifica o conceito; a intenção
é uma sugestão de significado; e a extensão de um conceito é qualquer coisa no mundo
real que reflete a intenção deste conceito. Para os autores, no contexto da engenharia de
software as extensões no código-fonte podem ganhar diferentes formas. Em um código
orientado a objeto, por exemplo, uma extensão pode ganhar a forma de um pacote, classe,
método ou um conjunto destes. Assim, eles apontam que a localização de conceitos pode
ser vista como um processo de localizar no código-fonte a extensão dos conceitos que se
tem interesse.

Durante a leitura do código-fonte não há nada que indique ao programador que ele
está passando de um conceito para outro, a não ser os nomes usados nos identificadores
de classes e métodos. Entretanto, nem sempre os nomes usados são significativos o sufi-
ciente para tal tarefa [Eaddy et al. 2007]. Rajlich [2009] relata que um dos fatores para a
dificuldade na recuperação do significado (intenção), considerando apenas um nome, é a



natural relação de muitos-para-muitos entre nome, intenção e extensão que constituem os
conceitos. Exemplificando: dado isoladamente o identificador do método dividir(), não
é possível distinguir se sua intenção refere-se a “dividir uma estrutura de dados para um
algoritmo de busca” ou “inserir um divisor de ícones na barra de ferramentas de interface
gráfica”.

Portanto, para recuperar apropriadamente a intenção de um conceito é preciso
antes identificar o contexto no qual ele está inserido. Considerando que o contexto de
muitos conceitos que constituem um software encontra-se no próprio código-fonte, temos
a seguinte questão de pesquisa: como identificar os limites entre a extensão de um
determinado conceito e as extensões dos demais conceitos que compreendem seu
contexto?

É fundamental conhecer os limites das extensões que consistem os conceitos que
devem ser modificados, caso contrário, a modificação pode invadir inapropriadamente as
extensões dos conceitos alheios à necessidade de modificação. Além disso, na localização
de conceitos, conhecer tais limites é importante para concluir se uma extensão específica
reflete de fato as propriedades contidas na intenção, ou se a localização de parte dessa
extensão é apenas uma coincidência, tal como foi dado no exemplo do método dividir().
Considera-se que estes são alguns dos fatores que fazem os desenvolvedores se esforçarem
tanto na recuperação do propósito dos elementos de código, elevando assim os custos de
manutenção [Sillito et al. 2005, LaToza et al. 2006, Roehm et al. 2012].

Pesquisas sobre o processo cognitivo realizado por programadores durante ativi-
dades de compreensão de software apontam que, durante a leitura de um código-fonte
desconhecido os programadores constantemente tentam compreendê-lo identificando os
fluxos de controle e de dados [Mayrhauser and Vans 1995]. A nossa hipótese é de que
os significados dos fluxos são mais facilmente alcançados pela leitura dos elementos de
código que dão início a esses fluxos. Tais elementos tendem estar mais próximos do con-
texto do domínio da aplicação e dos termos conhecidos pelo desenvolvedor do que os
demais elementos. Portanto, os demais elementos que compõe os fluxos podem ser inici-
almente ignorados pelo desenvolvedor até que, em um momento posterior, a compreensão
destes elementos periféricos se torne necessária.

Um método que apoia os desenvolvedores durante a leitura de um código-
fonte é o CLDS (Concept Location by Dependence Search) [Chen and Rajlich 2000,
Chen and Rajlich 2010]. As ferramentas que dão suporte a este método podem ser en-
contradas em ambientes de desenvolvimento, tal como o Eclipse1. Uma técnica especí-
fica para o CLDS também já foi proposta, o Ripples [Chen and Rajich 2001]. Contudo,
não foi encontrada nenhuma abordagem que informa qual elemento origina os fluxos nos
quais um específico elemento participa. Deste modo, as atuais técnicas deixam a cargo do
desenvolvedor a missão de conhecer os limites dos diferentes fluxos de um código-fonte.

Neste cenário, propomos uma nova técnica que possibilita ao desenvolvedor co-
nhecer os limites entre os fluxos de controle presentes no código-fonte, priorizando e
destacando os elementos mais significativos de cada fluxo. Para verificar a viabilidade
de tal proposta, apresentamos também como tal técnica pode ser aplicada em um sistema
real.

1Ambiente de Desenvolvimento Integrado usado pela comunidade Java: http://www.eclipse.org.



Assim, para melhor compreensão, o presente artigo segue estruturado em quatro
seções. A Seção 2 apresenta métodos e técnicas existentes de localização de conceitos.
A Seção 3 descreve em alto nível a técnica proposta, destacando a diferença entre ela
e as atuais técnicas. A Seção 4 demonstra a aplicação deste modelo em um software
específico, o JHotDraw 7.62. Por fim, na Seção 5, resume-se o que tem sido feito até o
momento e os próximos passos para a continuidade da pesquisa.

2. Métodos e Técnicas de Localização de Conceitos

Um método de localização de conceitos amplamente conhecido é o Concept Location
by Dependence Search (CLDS) [Chen and Rajlich 2000, Chen and Rajlich 2010]. Neste
método os desenvolvedores leem o código-fonte e seguem as dependências estáticas que
julgarem relevantes. Os ambientes de desenvolvimento têm fornecido recursos para au-
xiliar o desenvolvedor nesse sentido, tal como a funcionalidade de Call Hierarchy do
Eclipse, além de Plugins como o Ripples [Chen and Rajich 2001]. Entretanto, essas ini-
ciativas ainda não conseguem resolver o problema de compreensão das extensões dos
conceitos no código-fonte.

Adicionalmente, outras técnicas baseadas em análise estática também foram pro-
postas, porém não há evidências de que elas tenham mitigado o problema de compreensão
de conceitos no código-fonte. No estudo realizado por De Alwis et al. [2007], os autores
reportaram que durante as tarefas de modificação de software, não houve diferença signi-
ficativa nos esforços dos desenvolvedores ao usar três ferramentas (JQuery, Ferret, Suade)
que apoiam diferentes técnicas de localização de conceitos e as ferramentas convencio-
nais disponibilizadas pelo ambiente de desenvolvimento Eclipse. Entre outras hipóteses,
os autores explicaram que esse resultado pode ter ocorrido porque as técnicas testadas
simplesmente re-empacotavam as informações, disponibilizadas pela IDE (Integrated De-
velopment Environment), em novas formas em vez de fornecer novos meios de resolver
os problemas de compreensão. Esta hipótese converge com as observações de Sillito et
al. [2005] e Ko et al. [2006] em outros estudos exploratórios em que os participantes
utilizavam uma IDE amplamente conhecida.

No estudo realizado por Sillito et al. [2005], os autores observaram que, um mo-
delo integrado que colocasse em evidência as relações entre as entidades identificadas
como relevantes seria de grande valia. Os autores ainda destacaram que, mesmo quando
lápis e papel foram usados, a integração ainda apresentou-se como um importante e difícil
desafio. Os autores também puderam observar que as re-visitas de entidades e relações
foram comuns, mas nem sempre simples. De fato, 57% das visitas observadas para os
elementos de código foram re-visitas e esta proporção aumentava ao longo do tempo.

No estudo realizado por Ko et al. [2006], os pesquisadores relataram que as fer-
ramentas do Eclipse utilizadas para a navegação do código causaram uma sobrecarga nos
desenvolvedores. De acordo com a razão apresentada, sempre que uma dependência era
analisada, o resultado da dependência anterior era perdido, forçando os desenvolvedores
a repetir a busca. Os autores apontaram que estes problemas levaram os desenvolvedores
a gastarem em média 35% do tempo em mecanismos de navegação.

2Framework para aplicações gráficas escritas em Java: https://sourceforge.net/projects/jhotdraw/.



3. Uma Nova Técnica para Localização de Conceitos
Neste cenário, propomos uma nova técnica baseada no método CLDS que apoia o desen-
volvedor durante a localização de conceitos no código-fonte. Nesta técnica, um elemento
de código inicial, chamado de semente, é selecionado pelo desenvolvedor. Uma ferra-
menta, por sua vez, apresenta um grafo de elementos relacionados à semente selecionada.
Entretanto, diferente das atuais técnicas baseadas no CLDS, a referida proposta parte da
perspectiva de que cada um dos elementos de código representa pequenos conceitos que
se relacionam estaticamente para compor outros conceitos mais abstratos. A premissa é
de que, dado um fluxo de controle ou de dados, o conceito mais significativo deste fluxo
é representado pelo elemento de código que o inicia. Os demais elementos do fluxo são
portanto coadjuvantes, pois possuem importância secundária na compreensão do fluxo.
Os elementos apresentados pela ferramenta são então organizados em superconceitos e
subconceitos da semente selecionada.

Os superconceitos da semente são os elementos que dão origem aos fluxos em que
a semente participa. A semente tem um único superconceito quando ela é referenciada
por um único elemento, ou quando ela é referenciada por dois ou mais elementos e estes
forem referenciados, direta ou indiretamente, por um único elemento em comum. A
semente pode ter dois ou mais superconceitos quando os elementos que a referenciam não
possuem um elemento em comum que os referencie. Logo, os elementos que originam
os distintos fluxos são os superconceitos da semente. Os subconceitos da semente são
todos os elementos que, para serem alcançados, seja direta ou indiretamente, é necessário
passar pela semente. Isso significa que a semente é o superconceito destes elementos.

A Figura 1 ilustra um possível grafo aplicando essa abordagem em um sistema
real. Neste cenário, o desenvolvedor está tentando compreender o método Application-
Model.createActionMap(Application, View) da biblioteca gráfica JHotDraw. Ao selecio-
nar este método como semente, a técnica apresenta o grafo ilustrado pela referida figura.

AbstractApplication.
Launch(String[])

DefaultApplicationModel.

CreateActionMap(Application, View)

NewFileAction.

NewFileAction(Application)

SaveFileAsAction.

SaveFileAsAction(Application, View)

SaveFileAction.

SaveFileAction(Application, View)

UndoAction.

UndoAction(Application, View)

RedoAction.

RedoAction(Application, View)

ClearSelectionAction.

ClearSelectionAction()

SaveFileAction.

SaveFileAction(Application, View, boolean)

ClearSelectionAction.

ClearSelectionAction(JComponent)

Elemento 
Concreto

ApplicationModel.

CreateActionMap(Application, View)

É interface De         Usa                         SementeElemento
Abstrato

EmptyApplicationModel.

CreateActionMap(Application, View)

Figura 1. Grafo de conceitos apresentado ao desenvolvedor.

Neste grafo, todos os vértices são métodos. O elemento com uma estrela é a
semente selecionada. O elemento logo abaixo da semente é o seu superconceito. Os
demais são os subconceitos da semente. Este superconceito é o elemento que origina
todo o fluxo no qual a semente participa. Coincidentemente, ele referencia a semente de
modo indireto, através de outros 7 elementos que não são apresentados neste grafo (veja
a Seção 4 para mais detalhes). Neste primeiro momento é possível que o desenvolvedor



conclua que a semente selecionada participa exclusivamente da inicialização da aplicação
gráfica, uma vez que o identificador do superconceito - AbstractApplication.launch(..) -
remete a isso. Porém, na utilização das demais técnicas da CLDS, no mínimo, vinte e
uma dependências devem ser visitadas para chegar a esta mesma conclusão, interagindo
com diversos mecanismos de interface da IDE. Estas dependências podem ser conferidas
em detalhes na Seção 4.

Para implementar a técnica proposta, iniciamos o desenvolvimento de um mo-
delo heurístico com um conjunto de regras que definem a delimitação entre diferentes
extensões presentes no código-fonte. Considerando as restrições de espaço, apresenta-se
a seguir algumas das regras desenvolvidas até o presente momento, omitindo a descrição
detalhada do procedimento de aplicação. As regras omitidas referem-se principalmente
as questões como dependências circulares. Contudo, as regras apresentadas são suficien-
tes para compreender os resultados obtidos na aplicação deste modelo no JHotDraw 7.6
(Seção 4).

1. Regra da Composição: a extensão de um conceito representado por um elemento
de código A se estende unicamente aos elementos que são usados exclusivamente
para defini-lo. Os demais elementos de código referenciados por A, porém de
modo não exclusivo, não compõem a extensão do conceito composto por A. Por
exemplo, se um método m1() compõe a extensão de um conceito C1, todos os
elementos de código referenciados de modo exclusivo por m1() também farão
parte da extensão do conceito C1. Os demais elementos referenciados por m1(),
mas que também são referenciados por outros elementos de código não fazem
parte da sua extensão.

2. Regra da Referência Implícita: quando um método concreto é invocado po-
limorficamente, o fluxo de controle passa do método chamador para o método
abstrato, e este, por sua vez, decide então qual das suas especializações executar.
Deste modo, em vez de considerar a relação direta do método chamador para o
método concreto, considera-se primeiramente que, o método chamador faz refe-
rência ao método abstrato, e este, então, a uma referência implícita ao específico
método concreto, como se o método abstrato possuísse uma implementação e nela
tivesse referências de todas as suas especializações (métodos concretos). Assim,
em tempo de execução, o método abstrato decide pelo método concreto que deve
ser executado.

Algumas técnicas de localização de conceitos utilizam outras abordagens para or-
ganizar o código-fonte em superconceitos e subconceitos [Dit et al. 2013]. Tais técnicas
se fundamentam na AFC - Análise Formal de Conceitos. A AFC é um modelo matemático
que formaliza a noção de conceito através da teoria dos conjuntos [Wille 1992]. Diferente
do modelo que está sendo proposto, o grafo de conceitos resultante da AFC tende a ser
mais complexo do que o grafo de dependências estáticas fornecido como entrada, dificul-
tando a compreensão dos conceitos presentes no código-fonte [Anquetil 2000].

4. Aplicação da Técnica no JHotDraw
Para verificar a viabilidade do modelo foi aplicado manualmente as regras menciona-
das em parte do código-fonte do JHotDraw 7.6, que é um projeto real de código-
fonte aberto. No escopo dessa avaliação, foram considerados apenas os elementos



de código do tipo método. A semente selecionada foi o método ApplicationMo-
del.createActionMap(Application, View). A escolha desta semente teve como critério mé-
todos em que fosse possível exercitar as regras apresentadas. Ao examinar a semente,
aplicou-se a Regra da Referência Implícita, uma vez que este era um método abstrato
com duas especializações (métodos concretos). Em seguida, foi descoberto que este mé-
todo abstrato era a única referência para seus dois métodos concretos. Logo, aplicou-se a
Regra de Composição nos três elementos, resultando na relação superconceito e subcon-
ceito, respectivamente entre o método abstrato e suas especializações. Deste modo, foi
dada continuidade a exploração do código até que todos os elementos da extensão do con-
ceito, representado pela semente, foram encontrados. O resultado desta investigação pode
ser conferido na Figura 2. O elemento marcado com uma estrela é a semente selecionada,
enquanto os demais são os subconceitos da semente.

DefaultApplicationModel.

CreateActionMap(Application, View)NewFileAction.

NewFileAction(Application)

SaveFileAsAction.

SaveFileAsAction(Application, View)

SaveFileAction.
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RedoAction.
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ClearSelectionAction.

ClearSelectionAction()

SaveFileAction.

SaveFileAction(Application, View, boolean)

ClearSelectionAction.

ClearSelectionAction(JComponent)

ApplicationModel.

CreateActionMap(Application, View)

EmptyApplicationModel.

CreateActionMap(Application, View)

Elemento 
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É interface De         Usa                         SementeElemento
Abstrato

Figura 2. Todos os subconceitos da semente.

Por outro lado, ao navegar pelos métodos que referenciavam diretamente a se-
mente, foram descobertos outros sete métodos, conforme ilustra a Figura 3. Com base
na Regra de Composição, pôde-se concluir que a semente e o conjunto dos novos méto-
dos descobertos delimitavam conceitos distintos. Em outras palavras, apesar de ter sido
referenciada, a semente não era subconceito de nenhum destes sete elementos. Neste
sentido, deu-se prosseguimento a exploração do código até que o método AbstractAppli-
cation.Launch(String[]) foi descoberto sendo o superconceito da semente. Este método
originava todos os fluxos em que a semente participava. O resultado desta inspeção pode
ser conferido no grafo da Figura 3. O elemento com uma estrela representa a semente,
enquanto que o elemento no canto inferior direito do grafo representa o superconceito da
semente. Os demais elementos interligam a semente ao seu superconceito. Esses elemen-
tos, incluindo a semente, são alguns dos subconceitos do referido superconceito.

5. Conclusão
Embora diversas técnicas de localização de conceitos tenham sido propostas nas últimas
décadas, o processo de localizar a extensão de conceitos no código-fonte ainda parece
consumir mais da metade do esforço e tempo dos desenvolvedores em tarefas de modifi-
cação de código-fonte. Trabalhos sobre modelos cognitivos apontam que desenvolvedores
compreendem software desconhecido através da identificação dos fluxos de controle e de
dados no código-fonte. Baseado no ponto de vista da programação como um processo de
tradução, este trabalho assume a premissa de que os elementos que iniciam um fluxo de
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Figura 3. Os elementos que conectam a semente ao seu superconceito.

controle são mais significativos para o desenvolvedor do que os demais elementos deste
fluxo. Desta forma, propõe-se uma nova técnica de localização de conceitos baseada no
método CLDS. Nesta nova abordagem, o papel do desenvolvedor é selecionar uma se-
mente. Enquanto que, diferente das demais técnicas, nesta proposta o papel da técnica
é apresentar os subconceitos e superconceitos da semente. Nesta apresentação, a técnica
destaca os limites entre a extensão do conceito representado pela semente e as extensões
dos conceitos que compõe o contexto da semente. Para delimitar dos conceitos presen-
tes no código-fonte, iniciamos o desenvolvimento de um modelo heurístico. Apesar de
estar em fase inicial, o modelo demonstrou-se viável após sua aplicação em partes do
JHotDraw.

Assim, as próximas atividades para o desenvolvimento dessa pesquisa consistem
em: (i) concluir o modelo heurístico que identifica os fluxos de controle no código-fonte;
(ii) concluir o desenvolvimento da ferramenta de apoio à técnica proposta; e (iii) avaliar
a aplicabilidade da técnica em um experimento sobre localização de conceitos.
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