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 Introdução 

 

 Atividades da refatoração 
• Identificar pontos em que o software deve ser alterado 

• Identificar pontos em que o software deve ser alterado e determinar refatorações 

aplicáveis 

• Aplicar as refatorações 

• Garantir Comportamento depois da refatoração 

• Testar efeitos da refatoração na qualidade 

• Manter consistência do software refatorado 

 

 Sonar/FindBugs “dinâmica” 
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Contexto histórico 
 
 De acordo com Chikofsky e Cross [1990], reestruturação é definida:  

“A transformação de uma forma de representação para outra com 
mesmo nível de abstração, preservando o comportamento externo do 
sistema (funcional e semanticamente).”  
 

 Uma reestruturação é, geralmente, bem explícita, como alterar código 
para melhorar suas estruturas, em termos de arquitetura.  
 

 Enquanto reestruturação cria novas versões que implementam ou 
propõem mudanças no sistema, isto, normalmente, não envolve 
mudanças associadas a novos requisitos. 
 

 Contudo, isto pode levar a melhores observações do sistema que 
sugerem mudanças que poderão aprimorar aspectos do sistema.” 
 

 Reestruturação necessita converter código legado ou deteriorado em 
uma forma mais estruturada e modular ou, também, migrar o código 
para uma linguagem de programação ou paradigma diferente. 
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 Termo refatoração foi introduzido por Willian Opdyke [1992] em 

sua tese. É a variação orientada a objetos de reestruturação; 

 

 “…o processo de modificar um software [orientado a objeto] de 

uma maneira que isto não altere o comportamento externo do 

código, melhorando, ainda, sua estrutura interna.” – Martin Fowler. 

 

 Ideia central: redistribuição de classes, métodos e variáveis ao 

longo da hierarquia dessas classes, para facilitar futuras 

adaptações e extensões. 

 

 No contexto da reengenharia, Demeyer et al. [2002], Chikofsky e 

Cross [1990] tratam como o ato de examinar e alterar o sistema 

para reconstituí-lo de nova maneira e, a implementação 

subseqüente dessa nova forma.  
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Refatoração Primitiva: transformações 

elementares preservando comportamento, 

como, em alguns casos, a mudança de 

métodos entre classes, renomear métodos, 

adicionar classe, adicionar método, extrair 

método, subir método. 

 

Refatoração Composta: utiliza a 

primitiva como peças de montar, 

colocando-os em uma sequência 

para gerar transformações mais 

complexas que preservam o 

comportamento. 

Tanto Opdyke [1992] quanto Cinn´eide e Nixon [2000] definem dois 

aspectos para abordar refatoração: 



 Mens e Tourwé [2004] abordam as seguintes atividades distintas 

que constituem refatoração: 
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1. Identificar pontos em que o 

software deve ser alterado. 

2. Determinar quais tipos de 

refatorações devem ser 

aplicadas nessa parte 

anteriormente identificada. 

3. Garantir que a refatoração 

aplicada preserve o 

comportamento. 

4. Aplicar as refatorações. 

5. Avaliar os efeitos da refatoração em relação as características de qualidade 

do software (complexidade, extensibilidade, manutenibilidade) ou processo 

(produtividade, custo e esforço). 

6. Manter a consistência entre códigos de programas refatorados e outros 

artefatos do software (documentação, documentos de design, especificações 

de requisitos, testes, etc.) 



 Essa atividade consiste em identificar as partes do programa a 

serem alteradas afim de buscar melhorar a arquitetura, tornar o 

software mais fácil de entender, facilitar na busca de defeitos e, 

consequentemente, programar mais rápido. 

 

 Balazinska et al. [2000] tratam de uma ferramenta de análise de 

clones para identificar código duplicado (candidatos) 

 

 Binkley [2007] traça o cenário para análise de código fonto por meio 

de ferramentas ASA. 

 

 Fowler et. al. [2000] abordam “mal cheiro” (bad smells) em códigos, 

também tratam de técnicas para determinar as refatorações 

aplicáveis. 

 



 Balazinska et al. [2000] tratam de um processo de análise de 

clones para identificar código duplicado (candidatos) 

• Análise léxica de “tokens” sendo que cada substituição feita para um 

determinado trecho de código é contabilizada até que esse  esteja igual ao 

outro. 

• Armazena-se um vetor com os tokens trocados e calcula-se em um grid os 

custos das trocas. 

• Ao final das trocas uma correspondência entre a sequencia dos tokens e a 

entidade da linguagem de programação é feita para apoiar o programador 

como base da refatoração. Isto é feito por meio de uma árvore de sintaxe 

abstrata (AST), sendo o código é representado no mais alto nível e os tokens 

formam os nós filhos. 

• Após esse passo as diferenças são classificadas em grupos:  

 Superficiais: nome de parâmetros, nomes de variáveis (descartadas da fase inicial de análise); 

 Assinatura métodos: valor de retorno, modificadores de acesso, lista de exceções 

 Tipos de parâmetros ou variáveis/tipos locais explicitamente utilizando “typecast/instanceof” 

• Métricas adicionais que apoiam na decisão da refatoração como: 

 Quantidade de diferenças entre códigos, tamanho do código (mínimo, máximo, médio) em 

linhas de código ou tokens, proporções e agrupamentos dessas diferenças, etc. 
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 Balazinska et al. [2000]... 
 

 Na análise de contexto, para todos os 

clones gerados, são extraídas suas 

dependências, podendo elas serem: 

• Entre métodos e classes; 

• Entre métodos e suas variáveis; 

• Entre atributos e classes; 

• Entre métodos e outros métodos (chamadas); 

 

 Além disso, a ferramenta avalia o grau de 

acoplamento, sendo possível que o 

programadores avaliem ações quando 

existir um alto grau de acoplamento, 

entre elas: 

• Se o acoplamento residir nas diferenças entre os 

clones, pode-se encapsular as diferenças fazendo 

com que diminua o acoplamento do código 

compartilhado pode ser uma abordagem. 

• Se o acoplamento residir nas partes comuns entre 

os clones, talvez seja necessário reescrever o 

código para melhorar esse nível. 

 10 



 Ferramentas ASA (Automatic static analysis) é uma técnica de 

engenharia reversa que extrai informação do código fonte usando 

ferramentas automáticas, como definido por Binkley [2007]. 

 

 A técnica busca por violações de práticas recomendadas de 

programação e potenciais defeitos que podem causar falhas ou 

degradar alguma dimensão do software como, por exemplo, a 

manutenção, eficiência, etc. 

 

 Vetro et al. [200] analisaram os problemas encontrados pela 

ferramenta FindBugs.  
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 FindBugs desenvolvida pela Universidade de Maryland.  
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 Comumente a atividade de identificar as partes do 

programa a serem alteradas e propor as refatorações 

possíveis de serem aplicadas a ela caminham juntas. 

 

 Fowler et. al. [2000] em seu livro de refatoração 

abordam um capítulo para identificação dos pontos a 

serem alterados no software. 

 
 Bad smells é uma nomenclatura dada as estruturas no 

código que sugerem (as vezes descaradamente) a 

possibilidade de refatoração.  

 

 Para cada bad smell elencado pelos autores são 

demonstradas as características e formas de resolver aquele 

problema. 
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 Bad smells: tabela dos “mal cheiros” e descrições  
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 Nome Descrição 

Funcionalidade invejosa Quando um método parece ser mais utilizado em uma classe 

diferente da que ele realmente está. Possível usar Move Method, 

Extract Method para criar métodos específicos em classes corretas. 

Aglomerados de dados Itens de dados que “caminham” em grupo, sendo utilizados em 

várias classes como campos ou parâmetros. Pode-se usar Extract 

Class, Introduce Parameter Object, Preserve Whole Object para 

agrupá-los e trabalhar com objetos ou como parâmetros. 

Obsessão ao primitivo Código apresenta muitos variáveis primitivas. Possível utilizar 

Replace Data With Object, Replace Type Code With Class, Replace 

Type Code With Subclass, Replace Type Code With State / Strategy, 

Extract Class, Introduce Parameter Object, Replace Array With 

Obejct para mover as variáveis/enumerações para uma classe ou 

classe filha, ou para remover listas de parâmetros ou arrays. 

Troca de declarações Existência de clausulas switch ou case.  Pode-se usar Extract Class, 

Move Method, Replace Type Code With Subclass, Replace Type Code 

With State / Strategy, Replace Conditional with Polymorphism, 

Replace Parameter With Explicit Methods, Introduce Null Object para 

remover essas estruturas e aproveitar das vantagens da O.O. 

Campo temporário São conjuntos de atributos e variáveis utilizados somente em alguns 

métodos dentro da classe e não na grande maioria. Pode-se usar 

Extract Class, Introduce Null Object para refatorar os métodos e 

atributos para uma classe específica ou eliminar código condicional. 
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 Nome Descrição 

 Código Duplicado 

Mesma expressão em dois métodos da mesma classe. Mesma 

expressão em duas subclasses irmãs. Código duplicado em duas 

classes não relacionadas. Possível usar Extract Method, Pull Up Field, 

Form Template Method para remover o código duplicado. 

Método longo Sequencias com muitas linhas de códigos e chamadas. Pode-se usar 

Extract Method, Replace Temp with Query, Introduce Parameter 

Object, Preserve Whole Object, Replace Object with Method Object, 

Decompose Conditional para decompor em métodos menores com 

funções e nomes mais específicos. 

Classe grande Classe tentando fazer muitas funcionalidades pode gerar muitas 

variáveis que podem gerar código duplicado. 

Possível usar Extract Class, Extract Subclass, Extract Interface, 

Duplicated Observed Data 

Lista longa de parâmetros Extensa quantidade de parâmetros em uma rotina. Pode-se usar 

Replace Parameter with Method, Preserve Whole Object, Introduce 

Parameter Object para substituir parâmetros por objetos. 

Alterações divergentes Quando não é possível ir diretamente à um ponto específico do 

código para realizar manutenções (alterações).  Possível usar Extract 

Class  para agrupar as informações que devem permanecer juntas. 

“Shotgun Surgery” Oposto à “Alterações divergentes”, quando uma alteração faz com 

que pequenas mudanças sejam feitas em várias classes diferentes. 

Pode-se usar o Move Method, Move Field, Inline Class para agrupá-

los em uma classe existente ou em uma nova. 
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 Nome Descrição 

 Hierarquia de herança paralela 

Variação da Shotgun Surgery quando cria-se uma subclasse da 

classe X que implica em criar uma subclasse para outra classe Y. 

Utilize Move Method, Move Field para modificar a herança de uma 

hierarquia, fazendo com que ela se refira a da outra hierarquia. 

Classe preguiçosa Classes reduzidas e/ou que tenham sido criadas para mudanças 

planejadas mas não realizadas. Para remover as classes que não 

estão fazendo o suficiente ou tem componentes pouco utilizados 

podem ser refatoradas com Collapse Hierarchy, Inline Class. 

Generalidade especulativa São intenções futuras de utilização do código, mas que não foram 

implementadas ou não são requeridas. Classes abstratas que não tem 

muita responsabilidades, delegações desnecessárias, métodos com 

parâmetros não utilizados, métodos com nomes que não refletem a 

sua funcionalidade atual. Utilize o Collapse Hierarchy, Inline Class, 

Remove Parameter, Remove Method para essa refatoração. 

Corrente de mensagem Acontece quando um cliente pede um objeto para outro objeto, que 

pede para outro e assim vai, fazendo que o cliente esteja acoplado na 

estrutura de navegação. Utilize Hide Delegate, Extract Method, Move 

Method, para quebrar a cadeia. 

Intimidade inapropriada Classes que trabalham muito com a parte privada de outra classe, 

como na herança. Aplica-se Move Method, Move Fields, Change 

Biderectional Association to Unidirectional, Extract Class, Hide 

Delegate, Replace Delegation With Inheritance para quebrar o 

acesso ou separar em pedaços ou lugares que saibam controlá-los. 
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 Nome Descrição 

"Middle Man" Quando o método invocado na classe está delegando para outras 

classes. Utilize Remove Middle Man, Inline Method, Replace 

Delegation with Inheritance para chegar diretamente ao objeto ou 

transformar a classe que delega em uma subclasse. 

Classes alternativas com 

interfaces distintas 

Métodos que tem mesma funcionalidade com nomes diferentes. Usar 

Rename Method, Move Method, Extract Superclass para fazê-los 

virarem o mesmo, agruparem na mesma classe. 

Biblioteca incompleta Quando é necessário adicionar mais funcionalidades nas libraries 

(bibliotecas). Utilizar Introduce Foreign Method, Introduce Local 

Extension para colocá-los na biblioteca. 

Classe de dados Classes de dados que tem campos públicos e ou só métodos de get e 

set. Utilize Encapsulate Field, Encapsulate Collection, Removing 

Setting Method, Move Method, Extract Method, Hide Method para 

encapsular o acesso aos campos e dar mais autonomia à classe. 

Herança recusada Subclasses que não utilizam muito os dados e métodos dos pais 

podem significar que a herança está errada. Usar Push Down Method, 

Push Down Field, Replace Inheritance with Delegation para colocar 

os métodos e dados nas subclasses fazendo o pai ter somente o 

necessário ou remover a hierarquia. 

Comentários Comentários podem mascarar a má utilização da orientação à 

objetos ou a falta de clareza no código. Quando eles existirem, veja a 

possibilidade de usar Extract Method, Rename Method, Introduce 

Assertion para deixar o código mais claro e conciso.  



 Fowler et. al. [2000]. Exemplos:  
Aplicando Extract Method e Pull Up Field para refatorar código duplicado.  
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Figura 1 – Extract Method 

Figura 2 – Pull Up Field 



 Fowler et. al. [2000]. Exemplos:  
 Aplicando Inline Method, Remove Middle Man, Remove Delegation With 

Inheritance para refatorar “Middle Man”. 
 

int getRating() { 

        return (moreThanFiveLateDeliveries()) ? 2 : 1; 

} 

  

boolean moreThanFiveLateDeliveries() { 

        return _numberOfLateDeliveries > 5; 

} 

 

 

int getRating() { 

        return (_numberOfLateDeliveries > 5) ? 2 : 1; 

} 
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 Kataoka et al. [2002] utilizaram refatorações do estudo “bad 

smells” de Beck e Fowler. Exemplos: 

 

 Remover parâmetros: remove parâmetros não usados no método 

ou que podem ser inferidos por combinação de outros 

parâmetros. 

 Eliminar retornos não utilizados: remove retornos triviais ou 

ignorados na chamada. 

 Separar query de modificador: separa um método que retorna um 

valor e também altera o valor do objeto em dois métodos 

diferentes. 

 Encapsular “downcast”: modifica o tipo do retorno adicionando o 

cast no método invocado ao invés de fazê-lo no método invocador. 

 Substituir temporários da query: extrai expressões que são 

armazenadas em variáveis por chamada a um métodos. 
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 Historicamente Kent Beck e Ward Cunningham [1987] propuseram 

os primeiros padrões de projeto para computação. 

 

 Padrões de projeto aumentaram a repercussão depois que 

Gamma et al.[1995], também conhecidos como GoF (Gang Of 

Four), lançaram o livro Design Patterns: Elements of Reusable 

Object-Oriented Software. 

 

 Organizado em 3 famílias de padrões: criação, estrutural e 

comportamental. Podendo ter como escopo a classe ou objeto. 
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 Encapsulamento: padrão encapsula um problema ou solução bem definida. Deve 

ser independente, específico e formulado de maneira a ficar claro onde se aplica. 

 

 Generalidade: todo padrão deve permitir a construção de outras realizações a 

partir deste padrão. 

 

 Equilíbrio: relacionado com as restrições envolvidas, para cada passo do projeto. 

Pode-se encontrar por análise racional para abstração de dados empíricos, 

observação da aplicação em artefatos tradicionais, série convincente de exemplos 

e uma análise de soluções ruins ou fracassadas. 

 

 Abstração: representam abstrações da experiência empírica ou do conhecimento 

cotidiano. 

 

 Abertura: deve permitir a sua extensão para níveis mais baixos de detalhe. 

 

 Combinatoriedade: são relacionados hierarquicamente. Padrões de alto nível 

podem ser compostos ou relacionados com outros problemas de nível mais baixo. 

 

 Deve ser descrito contendo cinco partes: Nome, Exemplo, Contexto, Problema e 

Solução. 
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 Abstract Factory: permite a criação de famílias de objetos 

relacionados ou dependentes por meio de uma única interface e 

sem que a classe concreta seja especificada. 
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 Abstract Factory: aplica-se em projetos com interface para Mobile 

e para Desktop, controles que funcionem em diferentes interfaces 

gráficas, tal como Motif, GTK+ (GNOME) ou Qt (KDE). 
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abstract class WidgetFactory 

 { 

     public static WidgetFactory obterFactory() 

     { 

         if( Configuracao.obterInterfaceGraficaAtual() == 

Configuracao.MotifWidget ) { 

             return new MotifWidgetFactory(); 

         } else { 

             return new QtWidgetFactory(); 

         } 

    } 

    public abstract Botao criarBotao(); 

 } 

class MotifWidgetFactory extends 

WidgetFactory { 

     public Botao criarBotao()  { 

         return new BotaoMotif(); 

     } 

 } 

class QtMotifWidgetFactory extends 

WidgetFactory { 

     public Botao criarBotao()  { 

         return new BotaoQt(); 

     } 

 } 

abstract class Botao{ 

     public abstract void 

desenhar(); 

 } 

 class BotaoMotif extends Botao { 

     public void desenhar()  { 

        System.out.println("Eu sou 

um botao Motif!"); 

     } 

 } 

 class BotaoQt extends Botao { 

     public void desenhar()  { 

        System.out.println("Eu sou 

um botao Qt!"); 

     } 

 } 



 Abstract Factory 

public class Cliente 

 { 

     public static void main(String[] args) 

     { 

         WidgetFactory factory = WidgetFactory.obterFactory(); 

  

         Botao botao = factory.criarBotao(); 

         botao.desenhar(); 

     } 

 } 



 Facade: objeto que disponibiliza uma interface simplificada para 

uma das funcionalidades de uma API. 



 Facade: aplica-se para tornar biblioteca e código que a utiliza 

mais fácil de entender e usar; reduzir dependências internas da 

biblioteca; envolver interface com uma outra melhor definida. 
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class CPU { 

    public void freeze() { ... } 

    public void jump(long position) { ... } 

    public void execute() { ... } 

} 

  

class Memory { 

    public void load(long position, byte[] data) { ... } 

} 

  

class HardDrive { 

    public byte[] read(long lba, int size) { ... } 

} 

class You { 

    public static void main(String[] args) { 

        Computer facade = new Computer(); 

 facade.startComputer(); 

    } 

} 

class Computer { 

    private CPU cpu; 

    private Memory memory; 

    private HardDrive hardDrive; 

  

    public Computer() { 

        this.cpu = new CPU(); 

        this.memory = new Memory(); 

        this.hardDrive = new HardDrive(); 

    } 

  

    public void startComputer() { 

        cpu.freeze(); 

        memory.load(BOOT_ADDRESS, 

hardDrive.read(BOOT_SECTOR, SECTOR_SIZE)); 

        cpu.jump(BOOT_ADDRESS); 

        cpu.execute(); 

    } 

} 



 Essa atividade consiste na aplicação das refatorações 

identificadas pela atividade identificar pontos em que o software 

deve ser alterado, com a melhor solução estudada na atividade 

determinar refatorações aplicáveis, garantindo que não há 

alteração do comportamento ou das funcionalidades externas, 

explicado no slide posterior. 

 

 Nenhum estudo é detalhado nessa atividade, uma vez que ela se 

refere somente a aplicação do que já foi definido nas atividades 

anteriores.  
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 Por definição uma refatoração não deve alterar o comportamento 

do software, mas a definição de comportamento não é muito clara 

ou pode ser difícil de averiguar na prática. 

 

 Opdyke [1992] declara que para um dado conjunto de entradas o 

conjunto saída deve ser o mesmo antes e depois da refatoração. 

 

 Mens e Tourwé [2004] abordam aspectos complementares 

relacionados às  características da aplicação que devem ser 

observado após a refatoração. 

 

 Pipka [2002] aborda a refatoração de testes unitários que são 

quebrados, uma vez que a refatoração afeta a estrutura do 

programa e, consequentemente, o teste. 
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 Opdyke [1992] trata de um conjunto de operações de 

reestruturação para um framework focado em refatoração, de 

modo a preservar o comportamento do programa. Para isso, 

identifica 6 propriedades que apoiam a refatoração: 

1. Superclasse única: ter no máximo apenas uma classe mãe e essa não pode ser uma 

subclasse da classe em questão (cíclico). 

2. Nomes de classes distintos: cada classe deve ter nome único. 

3. Nomes de membros distintos: todas as variáveis e funções em uma classe devem 

ter nomes distintos, no entanto isso permite uma função da superclasse ser 

sobrescrita. 

4. Variáveis herdadas não redefinidas: uma variável herdade da superclasse não 

pode ser redefinida em nenhuma de suas subclasses. 

5. Assinaturas compatíveis na redefinição de funções: todos os atributos de uma 

função redefinida em uma subclasse devem ser compatíveis com o da superclasse.  

6. Atribuições livre de tipos: o tipo de uma expressão atribuída à uma variável deve 

ser uma instância do tipo definido na própria variável, ou uma instância do tipo de 

suas subclasses. 

• Além disso, uma sétima consideração é que para um dado conjunto de entradas o 

conjunto saída deve ser o mesmo antes e depois da refatoração. Por último, o 

contexto externo a aplicação não deve perceber qualquer alteração feita no código. 
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 Opdyke [1992] também aborda os domínios da refatoração, ou 

seja, classificando qual o ponto à ser modificado, ente eles: 
programa, classe, tipo enumerado, função, variável, declarações, expressões, atribuições, tipo, 

expressões dinâmicas (objeto), chamada de funções, variáveis de referência, predicados.  

 Por fim, aborda funções que descrevem pré-condições. Sendo elas 

classificadas em tipos: 

• Funções Booleanas primitivas, entre elas: 

semanticallyEquivalentP((função ou declaração) F1, (função ou declaração) F2) 

subtypeP(type P1, type P2) 

unrefdOnInstancesP(function F, class C). 

• Outras funções primitivas:  

firstConditionImpliedByInvariant(statement S (a conditional), predicate P) 

• Funções Booleanas não primitivas, entre outras:  

matchingSignatureP(function F1, function F2) 

memberFunctionNamedP(class C, string S) 

• Outras funções não primitivas, entre outras:  

functionsCalledBy(function F) => conjunto de todas as funções chamadas em F. 

allVariables(program P) => conjunto de todas as variáveis declaradas em P 

classesReferencing(class X) => conjunto de classes contendo referências à classe X 
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 Mens e Tourwé [2004] abordam algumas características adicionais 

às apresentadas por Opdyke [1992], levando em consideração o 

contexto do software: 

 

• Para software de real-time, um aspecto essencial do comportamento é 

a execução em um determinado tempo de certas (sequências de) 

operações. Ou seja, refatoração deve preservar limitações temporais; 

 

• Para software embarcado, limitações de memória e consumo de 

bateria são também aspectos importantes do comportamento que 

devem ser preservados; 

 

• Para software criticamente seguros, existem noções concretas de 

segurança que precisam ser preservadas, como operabilidade. 
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 Pipka [2002] apresenta a refatoração por meio de testes unitários, 

uma vez que tanto a mudança quanto o teste unitário estão 

relacionados a estrutura do código. Feito com os seguintes passos: 
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1. Adapte testes unitários 

relacionados ao alvo da 

refatoração. 

 

2. Execute o teste: é esperado que 

o teste falhe.  

 

3. Refatore o código da aplicação. 

 

4. Execute o teste: se o teste falhar, 

verifique se o alvo da 

refatoração está correto. Siga 

com o passo anterior até que 

todos os testes unitários estejam 

funcionando novamente. 

 



 Exemplo do processo descrito por Pipka [2002], sendo que a 

alteração deve renomear o método getEuro()  para getCash(). 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Modifique a classe EUCashMachineTest, renomeando as referências de getEuro() 

para customerGetCash(). 

• Execute o teste unitário: customerGetCash() não é encontrado, e pode-se continuar. 

• Refatore a aplicação (EUCashMachine) renomeando getEuro() para 

customerGetCash(). 

• Execute o teste unitário e tudo deve estar certo. 
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• Modifique EUCashMachineTest, renomeando todas as 

referências do getEuro(), além disso substitua o nome 

testGetEuro() por testGetCash(). 

• Execute o teste unitário. Um método com o nome é 

encontrado na superclasse, sendo então necessário 

substituir (ex: customerGetCash()). Nesse ponto deve-

se olhar para o método existente e seu 

comportamento, já que ele pode ser reusado ou pelo 

menos renomeado se um nome ambíguo for escolhido. 



 Refatorações podem ser classificadas de acordo com as 

características que elas afetam como robustez, extensibilidade, 

capacidade de ser reutilizável e performance. 

 

 Para medir ou estimar o impacto existem as métricas de software, 

medições empíricas, experimentos controlados e métodos 

estatísticos: 

• Kataoka et al. [2002] propõe algumas métricas como método para validar e 

determinar o efeito da refatoração na manutenção do programa. 

 

• Tahvildari et al. [2002] aborda decisões de design do código com grafos soft-

goal (relações entre características qualidades) que guiam processo 

transformação. 

 

• Tahvildari et al. [2003] em outro trabalho, usa um catálogo de métricas 

orientadas a objeto como indicador para detectar automaticamente pontos em 

que a refatoração pode ser aplicada para melhorar a qualidade. Isto é 

alcançado por meio da análise do impacto de cada refatoração nessas 

métricas. 35 



 Kataoka et al. [2002] propõem um método de validação com os 

preceitos e, mostrado posteriormente, formulação. 
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Planejamento da Melhoria: 
Meta é identificar candidatos à refatoração. 

Inicia-se com a identificação dos pontos do 

programa à serem refatorados, incluindo a 

organização e seleção das refatorações à 

serem aplicadas. 
 

Validação da Melhoria: 
Composta por três validações. No nível de 

desenvolvimento, a equivalência funcional 

antes e depois deve ser verificado. No 

nível de analista, o efeito pretendido deve 

ser validado. No nível gerencial, o trade-off 

do custo-efeito deve ser substanciada. 
 

Execução da Melhoria: 
Aplica refatoração no programa alvo, 

incluindo a ordem de cada refatoração de 

acordo com prioridade em termos de 

trade-off do custo-efeito pelo analista e a 

alteração no código pelo desenvolvedor. 



 Kataoka et al. [2002] define dois passos para avaliar os efeitos da 

refatoração: 
• Selecionar uma métrica apropriada para quantificar manutenção. 

• Medir e comparar métrica antes e depois da refatoração. 

 

 Definições e formulação: 
• Acoplamento de valor retornado: quando um método A utiliza de um valor retornado do 

método B. Esse acoplamento é calculado e o resultado armazenado em Crv(A), que será 

utilizado no cálculo completo da refatoração. 

• Acoplamento de parâmetro: quando um método A recebe n parâmetros do método B. Esse 

acoplamento é calculado e o resultado armazenado em Cpp(A), que será utilizado no 

cálculo completo da refatoração. 

• Acoplamento de variáveis compartilhadas: quando um método A utiliza n variáveis de 

classes/instâncias em comum com o método B. Esse acoplamento é calculado e o resultado 

armazenado em Csv(A), que será utilizado no cálculo completo da refatoração. 

• Por fim, a combinação das três formas de acoplamento elencadas por Kataoka resultam em  

CT (A) = KTrvCrv(A) + KTppCpp(A) + KTsvCsv(A), sendo KTrv, KTpp, KTsv são coeficientes 

calculados que respeitam a inequação: 0 < KTrv ≤ KTpp < KTsv  e (KTrv + KTpp + KTsv = 1) 
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Kataoka et al. [2002]  

 Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Refatoração calculada: 
• n = número de tipos de contas lidados pela classe AccountType 

• KTrv (1 + nκrv) − {KTrv (κrv + n) + KTpp}   =   KTrv (κrv − 1)(n − 1) − KTpp 

• Sendo esse valor positivo quando (κrv − 1)(n − 1)  >  KTpp/KTrv   (> 1).  
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 Tahvildari et al. [2002] descreve os efeitos da refatoração com 

aplicação de design patterns tanto  

 em sua  maneira  primitiva  quanto   

 em transformações complexas. 

 

 As  funções investigativas e  de su- 

 porte são utilizadas como pré-con- 

 dições a  serem avaliadas antes da 

 refatoração. 

 

 As transformações primitivas são descritas em  detalhes  enquanto 

as complexas são combinações de transformações primitivas. 

 

 Por fim, faz uma relação gráfica relacionando designs complexos 

com os primitivos e deles com os efeitos positivos e negativos de 

cada transformação. 
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 Tahvildari 
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 Tahvildari et al. [2003] definem o processo de análise da 

refatoração por meio de métricas de complexidade, acoplamento 

e coesão.  

 

 Essas métricas são aplicadas antes e depois das transformações 

(refatoração) para avaliar as melhorias obtidas. 
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Tahvildari et al. [2003] 

 Na fase de detectar as falhas de design são definidas duas 

heurísticas: 
 

 Classes chave: são 

 classes que detém 

 as principais  

 funcionalidades do 

 sistema e coordenam  

 muitas outras para  

 realizar suas  

 funcionalidades. 

 

 

 Uma Classe, um conceito: classes com mais de um conceito apresentam baixa coesão, uma vez 

que isso poderia estar separado. Classes que não apresentam nenhum conceito, que está 

distribuído entre várias classes, é provavelmente altamente acoplada à elas. 

 

 Conjunto de Métricas Orientadas a Objeto: 
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ID Nome Categoria Definição 

CDE Class Definition 

Entropy 
Complexidade Decimal baseado na utilização e frequência de diferentes 

nomes das declarações da classe.  

DAC Data Abstract 

Coupling 
Acoplamento Número de ADT (Abstract Data Type) definidos na classe. 

LCOM Lack of Cohesion in 

Methods 
Coesão Falta de coesão nos métodos. m é quantidade de métodos da 

classe, α é um determinado atributo, µ(Ak) é o número de 

métodos que acessa o atributo Ak, sendo 1 ≤ k ≤ α. 

 
 

NOM Number of Methods Complexidade Número de métodos locais definidos na classe, o que pode 

indicar a propriedade de operação da classe. 

RFC Response for a Class Complexidade 

/ Acoplamento 

É o conjunto de métodos que pode ser executado para uma 

mensagem recebida pelo objeto da classe.  

RS = {M} Ui{Ri}. sendo {M}=n° total de métodos da classe e 

{Ri}=n° de métodos invocados pelo método i. 

TCC Tight Class Cohesion Coesão N° relativo de métodos diretamente conectados.  

Dado pela fórmula  TCC(C) = NDC(C) / NP(C) 

sendo NDC(C) = n° de pares dos métodos abstratos e NP(C) 

= n° relativo de métodos diretamente conectados. 

WMC Weigthed Methods 

per Class 
Complexidade N=qtd métodos na classe. 

Ci =complexidade estática do método. 

Tahvildari et al. [2003] 



 Atividade relacionada com propagação das mudanças nos 

artefatos do software como documentação, documentos de design, 

especificações de requisitos, testes, arquitetura de software. 

 

 Bottoni et al. [2002] propõem esquemas de transformação com 

grafos coordenados para manter a consistência entre programa e 

modelos de design. 

 

 Van Der Straeten et al. [2003] sugerem, por meio de “regras 

lógicas”, uma refatoração do fonte assegurando que os testes 

unitários continuem consistentes, assim como modelos de design 

UML. 
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 Bottoni et al. [2002] abordam transformações de grafos distribuídos 

para manter a consistência refatoração do código e artefatos UML. 

 

 Para tais operações são definidas as relações entre dois grafos 

utilizando rede de grafo e unidades de transformação.  

 

 Para toda alteração feita localmente em um grafo, essa é repassada 

para a rede de grafo e se houver uma modificação a ser aplicada em 

um outro grafo G, só será possível quando se tratar de uma relação de 

injeção. 

 

 Uma regra também pode conter Condições de Aplicação Negativa 

(NAC), que expressa que alguma não pode existir para a regra ser 

aplicável. 

 

 Unidades de transformação consiste em uma expressão de grafo 

inicial e final, definindo quais grafos servem de entrada ou saída. 
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Bottoni et al. [2002]  
 

 A figura ao lado mostra as relações 

entre as estruturas de uma classe em 

forma de grafos, ignorando a 

representação de hierarquia. 
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 A figura abaixo mostra a rede de grafos para os diagramas UML de classe (Class), de 

sequência (Seqnc), de estado (Mchns), e código (Flow). 

 Além disso, para cada par de diagramas existe 

uma interface, contendo a parte comum entre os 

dois. Como exemplo, a relação entre o código e 

o diagrama de classe conterá métodos, 

variáveis e tipos; já entre o de estado conterá a 

execução de um método ou bloco de código; e 

com o diagrama de sequência conterá a 

chamada de um método. 

 

 



Bottoni et al. [2002]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acima a representação em grafos de uma modificação no código 

(Flow) para refatoração Extract Method, que move um conjunto de 

linhas com significado e cria um método e suas variáveis locais 
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Bottoni et al. [2002]  

 Abaixo a propagação para o diagrama de classes do novo método 

adicionado ao código (Flow). As classes Y e Z herdaram o novo 

método criado como mostra a parte pontilhada. 
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Bottoni et al. [2002]  

 Continuando com as 

alterações do Extract 

Method, diagrama de 

estado com o novo método. 
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 Essa imagem mostra o 

diagrama de sequencia 

com o novo método 

extraído sendo chamado 

pelo antigo método. 



 Van Der Straeten et al. [2003] definem um perfil UML para 

abranger a evolução em forma de controle de versão dos artefatos 

UML. 
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 Van Der Straeten et al. [2003], num segundo momento, classificam 

conflitos que podem ser observados entre (ou pela evolução de) 

diagramas de classe, sequencia e estado (UML). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tabela acima faz um cruzamento do aspecto Comportamental ou 

Estrutural pelo tipo do modelo, considerando os propostos pelo 

MDA (Model Driven Architecture) e relacionando-os com os 

diagramas UML definidos acima, isto é, o de classe se relaciona 

com Modelo e os de sequencia e estado com o de Instância. 
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Comportamental Estrutural 

Modelo-Modelo Referência (tipo) pendente; 

Conflito de associação herdada; 

Modelo-Instância Definição incompatível; Definição da instância faltando; 

Instância-

Instância 

Conflito de invocação do comportamento; 

Conflito de observação do comportamento; 

Conflito de incompatibilidade do 

comportamento; 

Modelo desconexo; 



Van Der Straeten et al. [2003]  

 O diagrama de classe da figura 

ao lado mostra o cenário inicial. 

 

 Uma refatoração utilizando o 

design pattern Visitor é feita no 

diagrama de sequência, como 

mostra a figura abaixo. 
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Van Der Straeten et al. [2003]  

 As seguintes inconsistências são geradas após a modificação: 
• Diagrama sequência se refere à PrintVisitor que não existe no diagrama de classe (exemplo de 

definição de instância faltando). 

• PrintVisitor não define métodos visitPSDoc, visitASCIIDosc e visitRTCDoc, além de nenhuma 

subclasse de Document definir o método accept (exemplo referência pendente). 

• Não existe associação entre PrintVisitor e Printer (exemplo de referência pendente). 

• A alteração redireciona responsabilidade ao visitor chamando método accept, possibilitando 

derivar o método print() (refatoração pull up method) retirando das subclasses e tornando 

concreto em Document. Chegando ao novo diagrama de classe: 
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Eu tenho:     

Já posso ir 

embora??? 

Ainda bem 

que 

acabou!!!!!! 
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