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RESUMO 

 Mineração de Repositórios de Software (MSR) é uma área que procura analisar 

repositórios de software em busca de informações relevantes para a pesquisa e para a prática 

na engenharia de software. As minerações buscam transformar informações estáticas de 

repositórios de software (sistemas de gerência de configuração e mudanças) em informações 

relevantes que auxiliam a tomada de decisão dentro do contexto de projetos de software. Por 

outro lado, a área de Mineração de Processos (MP) busca descobrir características dos 

processos que são utilizados em organizações para auxiliar na melhoria e documentação 

destes processos. Trabalhos recentes têm buscado utilizar as técnicas de MSR e de MP para 

realizar diversas análises na área de Engenharia de Software, tais como: (i) estudar a evolução 

dos projetos de software (ii) entender o processo de software real utilizado em um 

determinado projeto; e (iii) criar modelos de predições de defeitos. Contudo, poucos destes 

trabalhos buscam utilizar as técnicas de MP e MSR com o objetivo de analisar a contribuição 

de desenvolvedores na implementação de sistemas de software. Esta dissertação de mestrado 

propõe a condução de estudos experimentais que buscam avaliar a contribuição de 

desenvolvedores de software para projetos, através da utilização das técnicas de MSR e MP. 

A contribuição dos desenvolvedores é avaliada sob três diferentes perspectivas: (i) commits 

defeituosos; (ii) tamanho dos commits; e (iii) resolução de bugs prioritários. Dois projetos de 

software (um open-source e outro privado) foram analisados sob estas três perspectivas. Para 

o projeto open-souce, 12.827 commits e 8.410 bugs foram avaliados, enquanto que para o 

projeto privado, 4.663 commits e 1.898 bugs foram avaliados. Os resultados obtidos indicam 

que para o projeto open-source os desenvolvedores classificados como desenvolvedores core, 

são os que mais produzem commits defeituosos (embora também sejam os que mais produzem 

commits), são os que contribuem com commits de maior tamanho de código e também 

contribuem com mais bugs prioritários solucionados. Já para o projeto privado, os resultados 

não indicaram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos de 

desenvolvedores.  

 

Palavras-chave: Mineração de Repositório de Software; Mineração de Processos; 

Contribuição de Desenvolvedores de Software. 

  



v 

 

 

ABSTRACT 

 

Software Repository Mining (MSR) is a research area that analyses software repositories in 

order to derive relevant information for the research and practice of software engineering. The 

main goal of repository mining is to extract static information from repositories (e.g. code 

repository or change requisition system) into valuable information providing a way to support 

the decision making of software projects. On the other hand, another research area called 

Process Mining (PM) aims to find the characteristics of the underlying process of business 

organizations, supporting the process improvement and documentation. Recent works have 

been doing several analyses through MSR and PM techniques: (i) to investigate the evolution 

of software projects; (ii) to understand the real underlying process of a project; and (iii) create 

defect prediction models. However, few research works have been focusing on analyzing the 

contributions of software developers by means of MSR and PM techniques. In this context, 

this dissertation proposes the development of two empirical studies of assessment of the 

contribution of software developers to an open-source and a commercial project using those 

techniques. The contributions of developers are assessed through three different perspectives: 

(i) buggy commits; (ii) the size of commits; and (iii) the most important bugs. For the open-

source project 12.827 commits and 8.410 bugs have been analyzed while 4.663 commits and 

1.898 bugs have been analyzed for the commercial project. Our results indicate that, for the 

open source project, the developers classified as core developers have contributed with more 

buggy commits (although they have contributed with the majority of commits), more code to 

the project (commit size) and more important bugs solved while the results could not indicate 

differences with statistical significance between developer groups for the commercial project. 

 
Keywords: Software Repository Mining; Process Mining; Software Developer Contribution. 

  



vi 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1.1 Visão geral do trabalho proposto ............................................................ 74   

Figura 2.1 Visão geral da área de Mineração de Repositórios de Software ............. 74   

Figura 2.2 Representação de processo em uma rede de Petri ................................... 75   

Figura 2.3 Metamodelo do log de mineração de processo ..................................... 75   

Figura 2.4 Perspectivas da mineração de processo ............................................... 76   

Figura 2.5 Análise de performance do process mining ..................................... 76   

Figura 2.6 Exemplo de decision rules ................................................................... 76   

Figura 2.7 Processo exemplo do funcionamento de uma aplicação de comércio 

eletrônico ................................................................................................. 

 

77 

  

Figura 2.8 Utilização do ProM .......................................................................... 77   

Figura 2.9 Perspectiva do responsável no plug-in Dotted Chart Analysis ............... 78   

Figura 2.10 Plug-in Dotted Chart Analysis ………………………………………… 78   

Figura 2.11 Plug-in Originator by Task Matrix …………………………………….. 79   

Figura 2.12 Processo da abordagem FRASR ...................................................... 79   

Figura 3.1 Exemplo de commit ......................................................................... 79   

Figura 3.2 Commit que corrige um defeito ....................................................... 80   

Figura 3.3 Metodologia do estudo .................................................................... 80   

Figura 3.4 Procedimento para a classificação dos desenvolvedores ................... 80   

Figura 3.5 Algoritimo Originator by Task Matrix ………………………………… 80   

Figura 3.6 Algoritimo Dotted Chart Analysis ...................................................... 81   

Figura 4.1 Comando blame utilizado nos sistemas de controle de versão .............. 81   

Figura 4.2 Diff do arquivo UMLActivityDiagram ................................................. 81   

Figura 4.3 Gráfico de barras da métrica "Proporção de commits defeituosos do 

desenvolvedor ..................................................................................... 

 

82 

  

Figura 4.4 Boxplot das médias das da métrica "Proporção de commits defeituosos 

do desenvolvedor" ......................................................................... 

 

83 

  

Figura 4.5 Gráfico de barras da métrica "Proporção de commits defeituosos em 

relação à equipe ............................................................................. 

 

84 

  

Figura 4.6 Boxplots das médias para a métrica "Proporção de commits defeituosos 

em relação à equipe" ........................................................................ 

 

85 

 

  



vii 

 

 

Figura 4.7 Gráfico de barras da métrica "Proporção de Commits Realizados em 

Relação a Equipe" ........................................................................... 

 

86 

  

Figura 4.8 Boxplots das médias da métrica "Proporção de commits realizados em 

relação a equipe" ................................................................................... 

 

87 

  

Figura 4.9 Boxplots para as médias da métrica "Total de classes adicionadas" ....... 87   

Figura 4.10 Boxplots para a métrica "Total de Classes Modificadas" .................... 88   

Figura 4.11 Boxplots para os valores da métrica "Total de classes removidas" ....... 88   

Figura 4.12 Gráfico de barras para a métrica "Total de Classes Adicionadas" .......... 89   

Figura 4.13 Gráfico de barras para a métrica "Total de Classes Modificadas" .......... 90   

Figura 4.14 Gráfico de barras para a métrica "Total de Classes Removidas" .......... 91   

Figura 4.15 Boxplots para os valores da métrica "Total de métodos adicionados" .... 92   

Figura 4.16 Gráfico de barras para a métrica "Total de Métodos Adicionados"......... 93   

Figura 4.17 Boxplots com os valores da métrica " Total de métodos ..................... 94   

Figura 4.18 Gráfico de barras para a métrica "Total de Métodos Modificados" ........ 95   

Figura 4.19 Boxplots com os valores da métrica "Total de linhas adicionadas" ........ 96   

Figura 4.20 Gráfico de barras para a métrica "Total de Linhas Adicionadas" ........... 97   

Figura 4.21 Boxplots com os valores da Métrica "Total de linhas removidas" .......... 98   

Figura 4.22 Gráfico de barras para a métrica "Total de Linhas Removidas" ............. 99   

Figura 4.23 Gráfico de barras para os resultados da métrica "Proporção de Bugs 

Prioritários do Desenvolvedor" ........................................................ 

 

100 

  

Figura 4.24 Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs prioritários do 

desenvolvedor" ................................................................................. 

101   

Figura 4.25 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de Bugs Prioritários em 

Relação a Equipe" ............................................................................. 

102   

Figura 4.26 Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs prioritários em 

relação a equipe" .............................................................................. 

103   

Figura 4.27 Gráfico de barras com os valores da métrica "%Bugs em relação so 

demais" ............................................................................................ 

104   

Figura 4.28 Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs solucionados 

em relação a equipe" ....................................................................... 

105   

Figura 4.29 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits defeituosos do 

desenvolvedor" ................................................................................. 

 

105 

 

  



viii 

 

 

Figura 4.30 Boxplots para a métrica "Proporção de commits defeituosos do 

desenvolvedor" ....................................................................................... 

 

106 

  

Figura 4.31 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits defeituosos 

em relação à equipe" ....................................................................... 

 

106 

  

Figura 4.32 Boxplots para a métrica "Proporção de commits defeituosos em relação 

a equipe" ......................................................................................... 

 

107 

  

Figura 4.33 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits em relação à 

equipe" ..................................................................................................... 

 

107 

  

Figura 4.34 Boxplots para a métrica "Proporção de commits em relação a equipe” 108   

Figura 4.35 Gráfico de barras para a métrica "Total de classes adicionadas" ............ 108   

Figura 4.36 Boxplots para a métrica "Total classes adicionadas" ........................... 109   

Figura 4.37 Gráfico de barras para a métrica "Total de classes modificadas" .......... 109   

Figura 4.38 Boxplots para a métrica "Total classes modificadas" ........................... 110   

Figura 4.39 Gráfico de barras para a métrica "Total de classes removidas" ............. 110   

Figura 4.40 Boxplots para a métrica "Total classes removidas" ............................. 111   

Figura 4.41 Gráfico de barras para a métrica "Total de métodos adicionados" ...... 111   

Figura 4.42 Gráfico de barras para a métrica "Total de métodos adicionados" ......... 112   

Figura 4.43 Gráfico de barras para a métrica "Total de métodos adicionados" ..... 112   

Figura 4.44 Gráfico de barras para a métrica "Total de métodos modificados" ......... 113   

Figura 4.45 Gráfico de barras para a métrica "Total de linhas adicionados" ............. 113   

Figura 4.46 Boxplots para a métrica "Total de linhas adicionadas" ........................ 114   

Figura 4.47 Gráfico de barras para a métrica "Total de linhas removidas" ............. 114   

Figura 4.48 Boxplots para a métrica "Total de linhas removidas".............................. 115   

Figura 4.49 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de Bugs Prioritários do 

Desenvolvedor" do projeto da empresa privada .................................... 

 

115 

  

Figura 4.50 Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs prioritários do 

desenvolvedor" ................................................................................. 

 

116 

  

Figura 4.51 Gráfico de barras para a métrica ”Proporção de Bugs Prioritários em 

Relação a Equipe" .............................................................................. 

 

116 

  

Figura 4.52 Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs prioritários em 

relação a equipe" ..................................................................................... 

 

117 

  

Figura 4.53 Gráfico de barras para a métrica "%Bugs em relação aos demais" ..... 117 

 

  



ix 

 

 

Figura 4.54 Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs solucionados 

em relação a equipe" .......................................................................... 

 

118 

  

Figura 4.55 Commit do autor João revisão 1 ........................................................... 118   

Figura 4.56 Commit do autor Pedro revisão 2 ............................................................ 119   

Figura 4.57 Commit da autora Aline revisão 3 ....................................................... 119   

Figura 5.1 Visão geral da Infraestrutura .............................................................. 120   

Figura 5.2 Diagrama de componentes da infraestrutura ..................................... 120   

Figura 5.3 Diagrama de Classes do Backhoe ..................................................... 121   

Figura 5.4 Diagrama de Classes do Backhoe com Um Novo Conector ................. 121   

Figura 5.5 Diagrama de interação da infraestrutura Backhoe ................................ 122   

Figura 6.1 Fórmula da contribuição dos desenvolvedores ................................... 122   

 
  



x 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 2.1 Exemplo de log utilizado em mineração de processo ........................... 123 

Tabela 3.1 Métricas contabilizadas para mensurar o Tamanho dos Commits ........ 123 

Tabela 3.2 Objetivos e métricas associadas às questões de pesquisa .................... 124 

Tabela 4.1 Classificação dos desenvolvedores do projeto ArgoUML .................... 125 

Tabela 4.2 Esquema de prioridades unificadas para o ArgoUML .......................... 126 

Tabela 4.3 Resultados obtidos após aplicação da métrica de proporção de 

commits defeituosos por volume de trabalho ....................................... 

 

126 

Tabela 4.4 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Proporção de commits 

defeituosos do desenvolvedor" ............................................................. 

 

127 

Tabela 4.5 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica “Proporção de commits 

defeituosos em relação à equipe” .......................................................... 

 

127 

Tabela 4.7 Resultados obtidos na mineração de tamanho de commits (classes) .... 128 

Tabela 4.8 Resultados obtidos na mineração de tamanho de commits (métodos e 

linhas de código) ................................................................................... 

 

129 

Tabela 4.9 Teste de Fisher-bonferroni para as médias da métrica "Total de 

classes adicionadas" .............................................................................. 

 

130 

Tabela 4.10 Teste de Fisher-bonferroni realizado para a métrica "Total de classes 

modificadas .......................................................................................... 

 

130 

Tabela 4.11 Teste de Fisher-bonferroni realizado para a métrica "Total de classes 

removidas" ............................................................................................ 

 

130 

Tabela 4.12 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Total de métodos 

adicionados"  ......................................................................................... 

 

130 

Tabela 4.13 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Total de métodos 

modificados" ......................................................................................... 

 

130 

Tabela 4.14 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Toral de linhas 

removidas"  

130 

Tabela 4.15 Teste de Fisher-bonferroni para a mérica "Total de linhas removidas"  130 

Tabela 4.16 Números absolutos dos bugs prioritários para o projeto ArgoUML ..... 131 

Tabela 4.17  Resultados das métricas de Bugs Prioritários no projeto ArgoUML .... 132 

Tabela 4.18  Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Proporção de Bugs 

Prioritários do Desenvolvedor" ............................................................. 

 

133 

 



xi 

 

 

Tabela 4.19 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica “Proporção de Bugs 

Prioritários em Relação a Equipe”................................................. 133 

Tabela 4.20  Média das porcentagens da métrica "Proporção de Bugs em Relação a 

Equipe" ...................................................................................... 134 

Tabela 4.21 Classificação de papéis do projeto de uma empresa privada ............... 135 

Tabela 4.22 Esquema de unificação dos valores de prioridades para o projeto da 

empresa privada .................................................................................... 

 

136 

Tabela 4.23 Resultados obtidos para a métrica de commits defeituosos .................. 136 

Tabela 4.24 Papéis executados pelos desenvolvedores periféricos na empresa ....... 137 

Tabela 4.25 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de commits 

defeituosos do desenvolvedor" ............................................................. 

 

138 

Tabela 4.26 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de commits 

defeituosos em relação à equipe" .......................................................... 

 

138 

Tabela 4.27 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de commits 

defeituosos em relação à equipe" .......................................................... 

 

138 

Tabela 4.28 Resultados obtidos na mineraão de tamanho de commits (classes) ..... 138 

Tabela 4.29 Resultados obtidos na mineração de tamanho de commits (métodos e 

linhas de código) ................................................................................... 

 

139 

Tabela 4.30 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de classes 

adicionadas" .......................................................................................... 

 

139 

Tabela 4.31 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de classes 

modificadas" ......................................................................................... 

 

139 

Tabela 4.32 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de classes 

removidas" ............................................................................................ 

 

139 

Tabela 4.33 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de métodos 

adicionados" .......................................................................................... 

 

139 

Tabela 4.34 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Total de métodos 

modificados"Tabela 4.35 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica 

"Total de linhas adicionadas" ................................................................ 

 

 

139 

Tabela 4.35 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de linhas 

adicionadas" .......................................................................................... 

 

140 

Tabela 4.36 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica ........................................... 140 

Tabela 4.37 Números absolutos de bugs prioritários no projeto da empresa  



xii 

 

 

privada ...................................................................................... 140 

Tabela 4.38 Métricas de bugs prioritátios para o projeto da emepresa privada ........ 141 

 

Tabela 4.39 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Proporção de bugs 

prioritários do desenvolvedor" .............................................................. 

 

142 

Tabela 4.40 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Proporção de bugs 

prioritários em relação à equipe" .......................................................... 

 

142 

Tabela 4.41 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Proporção de bugs 

solucionados em relação à equipe" ....................................................... 

 

142 

Tabela 4.42 Períodos considerados nas minerações da empresa privada ................. 142 

 
 



xiii 

 

 

SUMÁRIO 
 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

1.1. Problema ............................................................................................................ 3 

1.2. Limitações dos trabalhos existentes ................................................................... 4 

1.3. Trabalho Proposto .............................................................................................. 5 

1.4. Objetivos Gerais e Específicos .......................................................................... 6 

1.5. Organização do trabalho .................................................................................... 7 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................ 8 

2.1. Mineração de Repositórios de Software ............................................................ 8 

2.2. Mineração de Processos ................................................................................... 10 

2.3. Ferramentas de mineração de processos .......................................................... 16 

2.3.1. ProM ......................................................................................................... 16 

2.3.2. Framework for Analyzing Software Repositories (FRASR) .................... 17 

2.4. Sumário ............................................................................................................ 19 

3. PLANEJAMENTO DOS ESTUDOS EMPIRICOS DE AVALIAÇÃO DA 

CONTRIBUIÇÃO DE DESENVOLVEDORES ........................................................... 20 

3.1. Objetivos do Estudo ......................................................................................... 20 

3.2. Perspectivas de contribuição ............................................................................ 20 

3.2.1. Commits defeituosos ................................................................................. 21 

3.2.2. Tamanho dos commits .............................................................................. 21 

3.3.3. Bugs Prioritários ....................................................................................... 22 

3.3. Questões de Pesquisa ....................................................................................... 22 

3.4. Metodologia do Estudo .................................................................................... 23 

3.4.1. Procedimento para a classificação dos desenvolvedores .......................... 24 

4. ESTUDOS EMPÍRICOS DE AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE 

DESENVOLVEDORES PARA PROJETOS DE SOFTWARE .................................... 28 

4.1. Estudo de Mineração dos Repositórios do Projeto ArgoUML ........................ 28 

4.1.1. Seleção do Projeto .................................................................................... 28 

4.1.2. Classificação dos Desenvolvedores .......................................................... 29 

4.1.3. Mineração de Repositórios de Software ................................................... 29 

4.1.4. Análise dos resultados .............................................................................. 32 

4.2. Estudo conduzido no projeto de uma empresa privada ................................... 42 

4.2.1. Classificação dos desenvolvedores ........................................................... 42 



xiv 

 

 

4.2.2. Mineração de Repositórios de Software ................................................... 44 

4.2.3. Análise dos Resultados ............................................................................. 46 

4.3. Ameaças à validade ......................................................................................... 54 

4.3.1. Ameaça à validade da mineração de commits defeituosos ....................... 55 

4.3.2. Ameaça à validade das minerações de commits defeituosos e tamanho de 

commits do projeto da empresa privada .................................................................. 56 

4.3.3. Ameaça à validade da classificação de desenvolvedores ......................... 56 

4.4. Sumário ............................................................................................................ 57 

5. BACKHOE: INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDA PARA A MINERAÇÃO DE 

REPOSITÓRIOS DE SOFTWARE ............................................................................... 58 

5.1. Arquitetura Geral da Infraestrutura .................................................................. 58 

5.2. Projeto Detalhado ............................................................................................ 59 

5.3. Sumário ............................................................................................................ 60 

6. TRABALHOS RELACIONADOS ......................................................................... 61 

6.1.1. Mineração de Processos em Repositórios de Software ............................ 61 

6.1.2. Integrando Dados de Múltiplos Repositórios para Analisar Padrões de 

Contribuição em Projetos Open-Source .................................................................. 62 

6.1.3. Medindo a Contribuição de Desenvolvedores para Repositórios de Software

 .................................................................................................................63 

6.2. Sumário ............................................................................................................ 64 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................................ 65 

7.1. Considerações Finais ....................................................................................... 65 

7.2. Contribuições ................................................................................................... 66 

7.3. Trabalhos Futuros ............................................................................................ 67 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 68 

APÊNDICES...................................................................................................................75 

 



1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Produtividade é considerada um dos aspectos mais importantes para melhorar a 

competitividade e a rentabilidade na indústria (PORTER, 1998). Em virtude da demanda 

crescente de produtos de software, a necessidade e importância de melhorar a produtividade 

no desenvolvimento de software têm crescido ao longo dos anos. No entanto, atualmente não 

há um consenso sobre o conceito de produtividade no contexto de desenvolvimento de 

software, o que dificulta a avaliação e a medição deste aspecto (AQUINO, 2010).  

Considerando que produtividade pode ser definida por: produtividade = 

produção(saída)/recurso(entrada), umas das métricas mais simples e utilizada para medir 

produtividade, no contexto de software, é o número de linhas de código fonte (SLOC) 

produzidas por desenvolvedores no período de um mês (SLOC/homem mês). A adoção de 

métricas baseadas em linhas de código, entretanto, apresentam limitações por serem sensíveis 

a problemas relacionados à sintaxe das linguagens de programação (JONES, 1978), assim 

como formatação (BOHEM, 1987).  

Em (DUNCAN, 1988) as métricas baseadas em SLOC são criticadas, pois é 

considerado que para se medir a produtividade, é necessário mensurar o quão efetivamente e 

eficientemente são as transformações das ideias em software. Já em (ANSELMO e 

LEDGARD, 2003), é discutido que mensurar a quantidade de funcionalidades, utilizando 

técnicas tradicionais, tais como, pontos de função (ALBRECHT, 1979) e pontos de caso de 

uso (KARNER, 1993) (KARNER, 1993b) é insuficiente, uma vez que tais métodos avaliam 

de maneira pobre a complexidade funcional do software. Além disto, em (ANSELMO e 

LEDGARD, 2003) também é sugerido que o nível de qualidade do software (ex: código 

produzido) também deva ser quantificado e considerado como uma saída para a métrica de 

produtividade. 

Neste cenário em que o conceito de produtividade ainda é muito discutido, 

(GOUSIOS, KALLIAMVAKOU e SPINELLIS, 2008) investigam uma maneira de mensurar 

a contribuição dos desenvolvedores em um projeto de software. No trabalho é apresentada 

uma fórmula para quantificar a contribuição individual do desenvolvedor baseada na métrica 

SLOC, porém considerando também um fator de contribuição (FC). Este fator de 

contribuição é calculado através da extração de informações dos repositórios de software, tais 

como repositório de código, comunicações arquivadas (ex: e-mails) e sistemas de controle de 

mudanças, buscando verificar as ações realizadas de cada desenvolvedor. Estas ações podem 

quantificar de maneira positiva ou negativa, o saldo do fator de contribuição. Por exemplo, no 
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caso de se adicionar linhas de código de baixa qualidade (por exemplo, que geram bugs), é 

quantificada uma ação negativa para o desenvolvedor responsável. 

Ao longo dos últimos anos, os repositórios de software têm recebido muita atenção 

dos pesquisadores. Tais repositórios têm sido utilizados para encontrar informações não 

descobertas anteriormente e avaliar teorias e abordagens existentes na engenharia de software 

(KIM, ZIMMERMANN, et al., 2006). Este contexto abriu diversos tópicos de pesquisa 

incluindo: a análise de mudanças de arquivos nos mesmos commits (BEVAN e 

WHITEHEAD, 2003) (BEYER e NOACK, 2005) (ZIMMERMANN, 2004), análise de 

mudança de assinatura de métodos para minerar o impacto de mudanças (KIM, 

WHITEHEAD e BEVAN, 2005), análise de origem para detecção de merge do código e 

detecção de similaridades entre entidades (GODFREY e ZOU, 2005) (KIM, PAN e 

WHITEHEAD, 2005), análise e predição de defeitos (GRAVES, KARR, et al., 2000), 

investigação de clones em código (KIM, SAZAWAL, et al., 2005), “decomposição” (decay) 

de código (EICK, GRAVES, et al., 2001), estimativa de esforço e qualidade (GRAVES e 

MOCKUS, 1998) (MOCKUS, ZHANG e LUO LI, 2005), identificação de características 

essenciais de processos de desenvolvimento de projetos open source (MOCKUS, FIELDING 

e HERBSLEB, 2000), predição de evolução de código (GIGER, PINZGER e GALL, 2012), 

desenvolvimento de ferramentas para identificação de expertise de desenvolvedores 

(MOCKUS e HERBSLEB, 2002), etc. Todas estas análises, embora variem bastante, 

precisam primeiramente da extração de dados dos repositórios de software. Tais tipos de 

análises compõem a área de mineração de repositórios de software (HASSAN, 2008). 

Outra área que tem recebido muita atenção ao longo dos últimos anos é a de 

mineração de processos (VAN DER AALST e A.J.M.M., 2004). A mineração de processo 

pode ser vista como uma tecnologia que contribui para monitorar processos de negócio: 

análisar processos de negócio, monitorar atividades de negócio e inteligência de negócio 

(business intelligence). Contudo, uma das principais características da mineração de 

processos, é que ela focaliza na extração de modelos de processo a partir dos eventos 

registrados em logs, por exemplo, extrair uma especificação de processo que seja consistente 

com algum comportamento observado. Outra característica marcante da mineração de 

processo, é que ela se preocupa também com as relações causais entre os eventos.  

Assim como a mineração de repositórios, a mineração de processos também abriu uma 

diversidade de tópicos de pesquisa. Uma das principais vertentes da mineração de processos é 

a mineração do fluxo de controle. Neste tipo de mineração, procura-se extrair um modelo 
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concreto de processo a partir de eventos observados e registrados em logs. Exemplos de 

algoritmos que realizam a mineração de fluxo de controle são: o Alpha Algorithm (VAN DER 

AALST, WEIJTERS e L., 2002) e o Heuristic Miner (WEIJTERS e VAN DER AALST, 

2003). A mineração de processo também engloba a mineração de decisões, em que os 

atributos de um processo são analisados para verificar se há uma influência direta deles nos 

caminhos executados em um processo (ROZINAT e VAN DER AALST, 2006). Outra 

vertente da mineração de processo é avaliar a segurança de aplicações através da análise de 

comportamentos anômalos das mesmas, registrados em logs (VAN DER AALST e 

MEDEIROS, 2005). Além disto, existem abordagens que realizam análises sociais e 

organizacionais. Um exemplo de análise social é verificar quais agentes de um processo 

realizam o mesmo conjunto de atividades, enquanto que um exemplo de análise 

organizacional é verificar como se dá a transferência de trabalhos entre os colaboradores, com 

o intuito de analisar a estrutura hierárquica da organização (VAN DER AALST, REIJERS e 

SONG, 2005). Por fim, existem trabalhos que procuram aplicar técnicas de mineração de 

processos analisando também repositórios de software (RUBIN, W. GÜNTHER, et al., 2007). 

Trabalhos recentes nas áreas de mineração de processos e mineração de repositórios 

buscam analisar as características dos desenvolvedores em projetos de software (PONCIN, 

SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011) e em projetos realizados como parte do 

currículo de um curso de graduação em computação (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN 

BRAND, 2011b). Em (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011) é feita uma 

classificação dos papéis desempenhados por desenvolvedores em projetos open source, 

baseada nas ações que eles executaram sobre os diferentes repositórios de software. Por 

exemplo, um desenvolvedor que apenas criou solicitações de correções, enviou vários e-

mails, porém não tendo nenhuma ação registrada no repositório de código é classificado como 

um possível bug reporter. 

 

1.1. Problema 
 

 As contribuições dos desenvolvedores em projetos de software vão além da produção 

de linhas de código. Tais ações variam entre codificação, reuniões, discussões, submissões de 

comentários em listas de emails, além da correção de defeitos (GOUSIOS, 

KALLIAMVAKOU e SPINELLIS, 2008). Neste contexto, para mensurar a contribuição de 

um desenvolvedor, as diferentes ações dele devem ser monitoradas e esta não é uma tarefa 

trivial, pois as ações devem ser analisadas sobre diversos aspectos (por exemplo: qualidade 
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dos commits efetuados, quantidade de bugs solucionados, quantidade de e-mails enviados, 

etc.).  

 Diversos tipos de repositórios relacionados ao desenvolvimento de software, tais 

como, sistemas de controle de mudanças, sistemas de controle de versão, as listas de 

discussões, banco de dados, registram grande parte das ações dos desenvolvedores, uma vez 

que eles são utilizados para apoiar a execução do processo de desenvolvimento de software. 

Desta forma, as minerações de repositórios de software podem ser utilizadas para extrair as 

ações realizadas pelos desenvolvedores de maneira que se possa viabilizar a avaliação da 

contribuição de cada desenvolvedor.  

Por outro lado, técnicas de mineração de processos também podem ser utilizadas para 

analisar as ações dos desenvolvedores de um projeto se as ações dos desenvolvedores forem 

encaradas como um processo que eles seguem individualmente. Desta maneira, ao possuir um 

log registrando as ações realizadas pelos desenvolvedores ao longo do tempo, as técnicas de 

mineração de processo ficam disponíveis para a realização de diversos tipos de análises. De 

forma geral, os trabalhos de pesquisa atuais não exploram o potencial que as técnicas de 

mineração de repositórios de software e de processos podem ter para avaliar a contribuição 

dos desenvolvedores de softwares. 

 

1.2. Limitações dos trabalhos existentes 
 

Em (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011), repositórios de 

softwares foram utilizados para identificar as ações que os desenvolvedores realizaram. Tais 

ações foram encaradas como um processo executado por cada desenvolvedor e técnicas de 

mineração de processo foram utilizadas para classificar os desenvolvedores em papéis, de 

acordo com o padrão de ações que eles apresentaram. Tal classificação foi baseada na 

classificação proposta em (NAKAKOJI, YAMAMOTO, et al., 2002) e ocorreu de acordo 

com a quantidade, momento, e tipo das ações que foram realizadas ao longo do tempo. Porém, 

o trabalho não focalizou na avaliação da contribuição individual dos desenvolvedores no 

projeto.  

Em (GOUSIOS, KALLIAMVAKOU e SPINELLIS, 2008) é apresentado um modelo 

para quantificar a contribuição individual de um desenvolvedor. No trabalho, é descrita uma 

proposta para utilizar minerações de repositórios para extrair as ações dos desenvolvedores, 

podendo tais ações ter um impacto negativo ou positivo na quantificação final de 
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contribuição. No entanto, o trabalho não apresenta um estudo empírico aplicando o modelo de 

contribuição proposto. 

No trabalho de (SOWE e CERONE, 2010), dois repositórios de software são 

analisados para verificar a contribuição dos desenvolvedores em 20 projetos GNOME. Os 

dois repositórios de software analisados são: repositório de código (SVN) e lista de e-mails, 

para verificar a quantidade de commits que os desenvolvedores realizaram, bem como a 

quantidade de e-mails que eles enviaram. O trabalho, apesar de analisar a contribuição dos 

desenvolvedores em relação aos commits efetuados e aos e-mails postados, não avaliou nem 

comparou as contribuições dos desenvolvedores analisando a natureza das contribuições em 

termos de commits defeituosos, tamanho de commits e bugs prioritários resolvidos. Além 

disso, o trabalho também não procurou caracterizar os grupos de desenvolvedores do projeto 

para realizar as avaliações, como foi realizado neste trabalho, através da mineração de 

processos. Desta forma, o trabalho focou mais nos resultados totais dos projetos e não na 

análise detalhada da contribuição dos desenvolvedores. Além disso, esta dissertação de 

mestrado também realizou um estudo empírico do projeto de uma empresa privada, não 

focalizando apenas em projetos open-source. 

 

1.3. Trabalho Proposto 
 

 Esta dissertação de mestrado propõe a avaliação da contribuição dos desenvolvedores 

de software por meio da utilização de técnicas de mineração de repositório de software e de 

mineração de processos. A Figura 1.1 (ver Apêndice A) ilustra uma visão geral da proposta 

deste trabalho. O primeiro passo consiste na classificação dos desenvolvedores em papéis de 

acordo com as ações que eles desempenharam no projeto, para isto, dados relativos às ações 

dos desenvolvedores são extraídos dos repositórios de software. Para a classificação dos 

desenvolvedores neste trabalho, optou-se por realizar uma replicação da classificação efetuada 

em (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011), pois o processo pelo qual esta 

classificação é realizada, por utilizar técnicas de mineração, pode ser replicado em diversos 

projetos cujos repositórios estão disponíveis e em grande escala. Isto é importante, pois existe 

a intenção de se replicar os estudos empíricos realizados nesta dissertação em vários outros 

projetos (Capítulo 7). Desta maneira, os papéis considerados na classificação são baseados 

nos papéis propostos em (NAKAKOJI, YAMAMOTO, et al., 2002) e a metodologia utilizada 

é a apresentada em (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011). Nessa 

metodologia, as ações dos desenvolvedores são encaradas como um processo e, dependendo 
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dos padrões de ações apresentados, os desenvolvedores são caracterizados em papéis. O 

segundo passo, consiste na realização das minerações de repositórios de software, com o 

objetivo de extrair eventos que denotam alguma perspectiva da contribuição do 

desenvolvedor. Uma mineração pode, por exemplo, extrair os commits defeituosos que foram 

realizados por cada desenvolvedor, ou seja, os commits que geraram defeitos posteriormente. 

Os eventos extraídos pela(s) mineração(ões) de repositório(s) são analisados para procurar 

responder perguntas que guiaram dois estudos empíricos realizados neste trabalho. A 

metodologia empregada nos estudos realizados será explicada em detalhes no Capítulo 3. 

 

1.4. Objetivos Gerais e Específicos 
 

 Dentro do contexto apresentado, este trabalho de mestrado procura avaliar a 

contribuição dos desenvolvedores em projetos de software, considerando tanto atividades de 

desenvolvimento quanto de manutenção (ex: correção de bugs). Os objetivos específicos do 

trabalho são: 

(i) Explorar técnicas de mineração de repositórios de software que podem estar 

sendo utilizadas para avaliar a contribuição dos desenvolvedores de software; 

(ii)  Realizar estudos experimentais em um projeto open source para avaliar a 

contribuição dos desenvolvedores sob as perspectivas dos commits defeituosos 

efetuados, tamanho dos commits realizados e bugs prioritários solucionados. 

(iii)  Realizar estudos experimentais em um projeto de uma empresa privada para 

avaliar a contribuição dos desenvolvedores sob as perspectivas dos commits 

defeituosos efetuados, tamanho dos commits realizados e bugs prioritários 

solucionados. 

(iv) Realizar uma breve comparação dos resultados obtidos para ambos os estudos 

empíricos contrapondo o projeto open-source e com o projeto da empresa 

privada, com intuito de identificar a diferenças destes tipos de projeto 

apresentados nos resultados; 

(v) Projetar e implementar uma infraestrutura de software extensível que permita a 

realização de minerações de repositório específicas para que possam ser 

utilizadas pelas técnicas de mineração de processos 

Os objetivos das perspectivas de contribuições especificadas nos itens (ii) e (iii), ou 

seja, commits defeituosos, tamanho de commits e bugs prioritários, são explicados 

posteriormente (Capítulo 3).  
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1.5. Organização do trabalho 
 

 Além do capítulo de introdução, este documento apresenta mais seis capítulos que 

estão organizados da seguinte maneira. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica da 

dissertação que envolve as áreas de mineração de repositórios de software e mineração de 

processos. O Capítulo 3 apresenta a organização dos estudos empíricos conduzidos nesta 

dissertação. Em seguida, o Capítulo 4 detalha cada um dos estudos empíricos realizados de 

avaliação da contribuição de desenvolvedores para projetos de software, bem como os 

resultados obtidos, além das ameaças à validade do estudo. O Capítulo 5 apresenta a 

infraestrutura construída para realizar as minerações de repositório de software que foram 

utilizadas. O Capítulo 6 apresenta e confronta os resultados desta dissertação de mestrado, 

com trabalhos de pesquisa relacionados. Finalmente, o Capítulo 7 conclui este trabalho 

apresentando as contribuições do mesmo e os trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo descreve as áreas que fundamentam esta dissertação de mestrado.  

Primeiramente a área de mineração de repositórios de software (MRS) (seção 2.1) é 

apresentada. Em seguida, uma visão geral da área de mineração de processos é contemplada 

(seção 2.2). Por fim, as ferramentas ProM (seção 2.3.1) e FRASR (seção 2.3.2), de mineração 

de processos e repositório de software que são utilizadas nos estudos empíricos conduzidos 

nessa dissertação, são apresentadas.  

 

2.1. Mineração de Repositórios de Software 
 

Antes de explicar o conceito de mineração de repositórios de software (MRS), é 

importante definir o conceito de repositório de software ao longo desse trabalho. Entende-se 

por repositório de software, toda ferramenta que apoie a execução do processo de 

desenvolvimento de software e que retenha informações sobre as atividades realizadas pelos 

agentes do processo. Desta forma, sistemas de gerência de configuração de software 

(Subversion, Git, ClearCase, Mercurial, etc), listas de e-mails, sistemas de apoio ao controle 

de mudanças (Bugzilla, ClearQuest, Mantis etc.) e bancos de dados são exemplos de 

repositórios de software. Tais repositórios de software, na prática, são usados apenas para 

armazenar e reter informações, raramente são utilizados para dar suporte ao processo de 

decisão (HASSAN, 2008). 

Neste contexto, a área de MRS se preocupa em extrair dados disponíveis de 

repositórios de softwares para descobrir informações relevantes sobre sistemas de 

informações e projetos de software (HASSAN, 2008). A Figura 2.1 (ver Apêndice A) ilustra o 

processo que ocorre na MRS. Inicialmente, há a identificação de quais repositórios podem ser 

úteis e que tipo de informações eles guardam (ex: o sistema de controle de requisições de 

mudanças armazena correções e melhorias realizadas no projeto). Desta maneira, a MRS 

realiza minerações nos repositórios de software com o objetivo de investigar um determinado 

problema. Finalmente, após a execução das minerações, são produzidos resultados. Na Figura 

2.1 (ver Apêndice A), por exemplo, os resultados das minerações foram os seguintes: (i) uma 

lista contendo os artefatos que na maioria dos casos são modificados em conjunto nos 

commits, o que pode indicar uma dependência entre eles; (ii) uma lista de desenvolvedores 

que possuem mais commits do que e-mails enviados, o que pode auxiliar na avaliação das 
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contribuições dos desenvolvedores no projeto; e (iii) uma lista com os commits que geraram 

defeitos.  

Os resultados exemplificados na Figura 2.1(ver Apêndice A) não são exaustivos. Os 

trabalhos a seguir são outros exemplos de quais resultados as minerações de repositórios de 

software podem produzir: 

• Em (ŚLIWERSKI, ZIMMERMANN e ZELLER, 2005), é realizada uma mineração 

envolvendo os repositórios de código e de mudanças para identificar os commits que 

posteriormente acarretaram em correções. Os autores concluem que quanto maior o 

tamanho de um commit é mais provável é que ele acarrete em uma correção. Outra 

conclusão apontada foi que no projeto Eclipse, os commits que também são correções 

possuem três vezes mais possibilidade de induzir mais correções, comparados aos 

commits de melhorias. 

• Em (GOUSIOS, KALLIAMVAKOU e SPINELLIS, 2008), minerações de repositório 

de código são usadas em conjunto com métricas tradicionais de software com o 

objetivo de calcular a contribuição individual dos membros de uma equipe de 

desenvolvimento de software. O estudo também define um modelo de contribuição, 

que contém as ações que devem ser mineradas e que acarretam em uma pontuação 

positiva ou negativa (ex: fechar um defeito que depois é reaberto é uma ação 

negativa). 

• Em (LUIJTEN, VISSER e ZAIDMAN, 2010), uma mineração é realizada no 

repositório de requisição de mudanças do projeto Gnome e as seguintes perguntas de 

pesquisa são exploradas: (i) Pode-se avaliar a eficiência de resoluções de defeitos de 

maneira objetiva? (ii) Existem variações significantes na eficiência de resolução de 

defeitos, ao longo do tempo? (iii) Existem diferenças significantes na eficiência de 

resolução de defeitos entre componentes ou pacotes do software? O trabalho conclui, 

por exemplo, que há uma grande diferença na eficiência de resolução de defeitos nos 

subprojetos do GNome. Nos subprojetos de melhor eficiência, os defeitos possuem 

uma média de 28 dias para serem resolvidos enquanto que nos subprojetos de menor 

eficiência, os defeitos possuem uma média de 128 dias para serem resolvidos. 

• (EYOLFSON, TAN e LAM, 2011) Investigam a correlação entre as características 

sociais de um commit e seu nível de defeito (bugginess). Um commit que possui um 

nível de defeito é denominado por buggy commits. As análises realizadas foram: a 

correlação entre os buggy commits e os momentos do dia em que eles foram 
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realizados; os dias da semana em que os buggy commits foram realizados; a 

experiência dos desenvolvedores e sua quantidade de buggy commits; e a frequência 

de commits dos autores em relação à realização de buggy commits. O trabalho conclui, 

por exemplo, que commits submetidos entre meia noite e as quatro horas da manhã são 

os mais defeituosos. Além disto, também concluem que commits realizados entre 7 da 

manhã até o período da tarde são menos defeituosos. 

• Em (KHOMH, DHALIWAL, et al., 2012), um estudo empírico é realizado 

objetivando comparar se a mudança do ciclo tradicional de desenvolvimento baseado 

em 18 (dezoito) meses para ciclos mais rápidos baseados em 6 (seis) semanas 

implicam na qualidade do software open source produzido. O trabalho investiga o 

projeto Mozilla Firefox nos períodos de 2010 e 2011, em que ocorreu a mudança do 

ciclo tradicional para o ciclo mais curto no seu processo de desenvolvimento. Para 

realizar as análises, minerações foram feitas em três tipos de repositórios: repositório 

de código (ex: Mercurial), repositório de "crashs" (ex: Socorro) e repositório de 

requisição de mudanças (ex: Bugzilla). O trabalho conclui, por exemplo, que os 

defeitos são resolvidos mais rapidamente ao se adotar um ciclo de vida mais curto, no 

entanto, proporcionalmente, menos defeitos são resolvidos ao se comparar com o ciclo 

tradicional de desenvolvimento. 

Desta forma, pode-se notar que os tipos de mineração, bem como os repositórios 

utilizados variam de acordo com o problema que se quer investigar. Tendo descrito o 

procedimento pelo qual as minerações de repositórios de software ocorrem, a Seção 2.2 

seguinte apresenta uma visão geral da área de mineração de processos. 

 

2.2. Mineração de Processos 
 

De acordo com (VAN DER AALST, VAN DONGEN, et al., 2003), o termo 

mineração de processos se refere aos métodos utilizados para extrair, das execuções reais de 

um processo (ou instâncias de processo), uma especificação de processo que represente essas 

execuções. As execuções de um processo são registradas em logs (também chamados de audit 

trails), os quais são utilizados como entrada para os métodos de mineração de processo. 

Como muitas vezes os métodos de mineração de processos focalizam em processos 

executados por sistemas de workflow, tais métodos são também conhecidos como mineração 

de worfklow (workflow mining).  
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A ideia de mineração de processos não é nova, (COOK e WOLF, 1995) utilizaram o 

termo process discovery  para se referir a três métodos que tiveram como objetivo recuperar 

modelos a partir das execuções dos processos. Tais métodos foram: uma abordagem 

utilizando redes neurais, uma abordagem algorítmica e uma abordagem Markoviana. Os 

autores alegam que as duas últimas são as mais promissoras. No entanto, Cook e Wolf não 

apresentaram uma abordagem para recuperar uma descrição explícita de um processo. Uma 

descrição explícita, por exemplo, seria recuperar, a partir de um conjunto de instâncias de 

processo, uma rede de Petri (HAMBURGO, 2012) que represente o processo geral de tais 

instâncias. 

A Tabela 2.1 (ver APÊNDICE B) ilustra o princípio da área de mineração de 

processos. A tabela possui cinco instâncias de processo (neste exemplo as instancias são os 

membros da equipe de desenvolvimento, porém poderia ser outro elemento qualquer que se 

deseja verificar o processo no qual ele participa), e possui cinco tarefas (Iniciar Demanda, 

Implementar, Teste de Desenvolvimento, Rejeitar Demanda e Fechar Demanda). Tais tarefas 

remetem a um processo de desenvolvimento de software, no qual os desenvolvedores iniciam 

as tarefas assinaladas para eles no sistema de controle de mudanças, implementam, realizam 

testes de desenvolvimento e depois finalizam as tarefas. As instâncias Bob, James, Alice e 

Rachel executam as tarefas Iniciar Demanda, Implementar, Teste de Desenvolvimento e 

Fechar Demanda, enquanto que apenas a instância Jack se difere das demais, executando as 

tarefas Iniciar Demanda, Rejeitar Demanda e Fechar Demanda. Pode-se perceber ainda que, 

a tarefa Iniciar Demanda sempre é a primeira a ser executada enquanto que a tarefa Fechar 

Demanda sempre é a última. Além disso, a tarefa Teste de Desenvolvimento, por exemplo, é 

executada depois da tarefa Implementar, quando a instancia é o Bob, porém, quando a 

instância é o James, a tarefa Implementar é executada depois da tarefa Teste de 

Desenvolvimento. Assumindo a completude do log fornecido na Tabela 2.1 (ver Apêndice B), 

ou seja, que ele contém um amplo conjunto de comportamentos observados, a mineração de 

processo pode extrair um processo (representado por uma rede de Petri) como o ilustrado na 

Figura 2.2 (ver Apêndice A). 

 

A rede de Petri começa com a tarefa Iniciar Demanda e termina com a tarefa Fechar 

Demanda (as atividades são representadas pelos retângulos chamados por transações). Depois 

de executar a tarefa Iniciar Demanda, existe uma escolha (tarefa AND split inferida pela 

mineração de processo), entre executar a tarefa Teste de Desenvolvimento e Implementar, ou 
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apenas executar a tarefa Rejeitar Demanda. Para que se possa representar o paralelismo das 

tarefas Implementar e Teste de Desenvolvimento (já que tanto uma quanto a outra podem vir 

primeiro), duas outras tarefas são inferidas pela mineração de processo: “AND split” e “AND 

join”. Tais tarefas, apesar de não estarem presentes no log, foram adicionadas com o propósito 

de roteamento. Assumiu-se que as tarefas Implementar e Teste de Desenvolvimento são 

paralelas, pois elas aparecem em qualquer ordem entre si. O princípio básico por trás da 

mineração de processo é extrair o conteúdo presente na Figura 2.2 (ver Apêndice A), a partir 

das informações presentes na Tabela 2.1 (ver Apêndice B). 

 

Apesar do exemplo de log da Tabela 2.1 (ver APÊNDICE B) conter apenas as 

informações da “instância de processo” (ex: desenvolvedores) e “tarefa” (ex: atividade do 

processo de desenvolvimento), um log real de mineração de processo deve conter outras 

informações básicas para que possa ser operado por todos os métodos disponíveis. Em (VAN 

DONGEN e VAN DER AALST, 2005), os autores definem os requisitos e o metamodelo que 

um log deve seguir para que esteja em conformidade com a área de mineração de processos. 

O metamodelo foi definido com base na experiência prévia dos autores em diferentes sistemas 

que trabalham com log de processos (ex: Staffware, SAP, FLOWer, etc.). Os requisitos que 

um log deve conter para que esteja conforme com a mineração de processos são os seguintes: 

• Cada entrada do log (audit trail entry) deve ser um evento que ocorreu em um 

determinado momento. Ou seja, tal entrada não pode se referir a um período de tempo. 

Por exemplo, começar um trabalho em um determinado artefato, é um evento, assim 

como terminar este trabalho. Já o trabalho em andamento no artefato não é 

considerado um evento. 

• Cada entrada deve corresponder a uma única atividade, e as atividades devem possuir 

um identificador único. 

• Cada entrada também deve conter uma descrição do evento que aconteceu a respeito 

de uma tarefa. Por exemplo, “tarefa começou” e “tarefa terminou” são descrições de 

evento. 

• Cada entrada do log deve referenciar uma instância específica do processo (caso). Por 

exemplo, cada entrada do log na Figura 2.2 (ver Apêndice A) referencia um 

desenvolvedor do projeto. 
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A Figura 2.3 (ver Apêndice A) (VAN DONGEN e VAN DER AALST, 2005), apresenta o 

metamodelo definido para a mineração de processo. Um objeto Process possui várias 

instâncias (ProcessInstance), que por sua vez, pode possuir diversas entradas 

(AuditTrailEntry), cada entrada é mapeada a alguma tarefa que ocorreu durante o processo. 

Tal tarefa é representada pelo elemento WorkflowModelElement. Os requisitos mínimos de 

informações para as entradas do log são: o identificador da instância (caso), a tarefa 

executada, a data de ocorrência e o responsável pela tarefa. No exemplo utilizado na Tabela 

2.1 (ver APÊNDICE B) o caso (ou instância) acaba possuindo o mesmo valor do atributo 

‘responsável’, pois, neste exemplo, a instância do processo coincidiu de ser o desenvolvedor 

que realizou a tarefa. No entanto, se a instância fosse, por exemplo, um componente do 

sistema (ex: DataModel.java), e as atividades fossem “remoção de linha de código” e “adição 

de linha de código”, o atributo “responsável” poderia ser “Bob”. Ou seja, o responsável 

sempre será o agente responsável por executar a tarefa. Dependendo do nível de 

especificidade da técnica, outros atributos podem ser requeridos. Os métodos e técnicas 

oferecidos pela mineração de processo possuem diversas aplicações. A Figura 2.4 (ver 

Apêndice A) (PROCESSMINING, 2009) demonstra um agrupamento das técnicas que podem 

ser utilizadas através da mineração de processos. Cada agrupamento é chamado de 

perspectiva. Desta forma, existem seis perspectivas oferecidas pela mineração de processo: 

control flow, social network, roles & groups, performance, auditing & security e decision 

rules (PROCESSMINING, 2009). Os parágrafos a seguir dão uma visão geral de cada uma 

destas perspectivas. 

 

Control flow. A perspectiva de control flow é o berço da mineração de processo e se 

preocupa com a mineração de modelos de processo que refletem as relações causais entre as 

tarefas registradas nos logs. Tal perspectiva foi a exemplificada por meio da Tabela 2.1 (ver 

Apêndice B) e Figura 2.1 (ver Apêndice A). O Alpha Algorithm (VAN DER AALST, 

WEIJTERS e L., 2002) foi o primeiro algoritmo concebido para realizar uma mineração do 

tipo control flow. Outros algoritmos que fazem parte desta perspectiva também são: Heuristic 

miner (WEIJTERS e VAN DER AALST, 2003), Alpha Algorithm+, Genetic miner, Parikh 

Language-based Region miner (PROCESSMINING, 2009) etc. 

 

Social network. A perspectiva social network combina os conceitos de gerência de 

processos de negócio e análise de rede social. Tal perspectiva investiga o conjunto de pessoas 
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envolvidas no processo e as relações existentes entre elas. Em (VAN DER AALST, REIJERS 

e SONG, 2005) é apresentada a ferramenta MiSoN (Mining Social Network) que possibilita a 

mineração de diversas métricas relacionadas à análise de redes sociais. Tais métricas são: 

transferência de trabalho, subcontratação de trabalho, pessoas trabalhando na mesma instância 

de processo, pessoas que realizam as mesmas atividades, pessoas que delegam trabalhos, etc. 

 

Roles & groups. Esta perspectiva está relacionada à perspectiva social network, porém ela 

não se preocupa com a relação individual entre os colaboradores, mas sim com a relação entre 

grupos. Em (VAN DER AALST, REIJERS e SONG, 2005) é apresentada a derivação de 

grupos de pessoas a partir de métricas baseadas em atividades associadas. Logo, as pessoas 

que realizam praticamente as mesmas atividades ao longo do processo, fazem parte do mesmo 

grupo e, portanto, do mesmo papel. Desta forma, outras métricas também utilizadas na 

perspectiva social network podem ser aplicadas entre os grupos. Por exemplo, a transferência 

de trabalho entre grupos. 

 

Performance. A perspectiva de performance engloba os métodos que analisam 

principalmente o atributo ‘data de ocorrência’ das entradas do log. A Figura 2.5 (ver 

Apêndice A) demonstra uma análise deste tipo. De posse de um modelo de processo 

(concebido pelos engenheiros ou extraído pela mineração de processo), o mesmo é 

contrastado com um log de uma execução posterior deste processo. Na Figura 2.5 (ver 

Apêndice A) os atributos timestamp do log são utilizados para verificar o tempo necessário 

para finalizar uma tarefa. Por exemplo, a cor amarela indica que a tarefa teve duração de dois 

dias enquanto que a cor azul indica que a tarefa durou apenas um dia. Além disso, a análise 

também exibe, nas arestas, a probabilidade de sucessão entre as tarefas. Por exemplo, a 

análise mostra que a probabilidade de se chegar à tarefa 3 é de 100% a partir da tarefa 

anterior (já que não se trata de uma escolha), porém, para as tarefas 1 e tarefa 2 as 

probabilidades de serem executadas são de 43% e 57%, respectivamente, a partir da tarefa 

anterior. Os algoritmos dotted chart analysis (SONG e VAN DER AALST, 2007), basic 

performance analysis, performance analysis with petrinet, performance sequence diagram 

(PROCESSMINING, 2009), são exemplos de técnicas desta perspectiva. 

 

Decision Rules. Esta perspectiva está preocupada em analisar o motivo pelo qual uma 

instancia de processo escolhe um caminho em detrimento de outro. Para exemplificar este 
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cenário, a Figura 2.6 (ver Apêndice A) apresenta um processo baseado no processo de 

atividades realizadas por um desenvolvedor. O processo consiste nas seguintes atividades: 

Iniciar Demanda, Implementar, Teste de Desenvolvimento e Fechar Demanda. A única 

escolha existente no processo é entre Implementar e depois realizar o Teste de 

desenvolvimento, ou realizar o Teste de Desenvolvimento e depois Implementar. O que decide 

se a instancia do processo irá executar uma escolha ou outra, será o atributo metodologia. Se o 

atributo metodologia for test driven development, a instância do processo executa primeiro os 

testes e depois implementa, no entanto, se for uma metodologia tradicional, a instância do 

processo executa primeiro a implementação e depois os testes de desenvolvimento. Em 

(ROZINAT e VAN DER AALST, 2006), é apresentada uma técnica desta perspectiva, 

chamada Decision Miner, que utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para verificar 

padrões de atributos que influenciam a tomada de um determinado caminho do processo. O 

Decision Miner é concretizado por meio de um plug-in na ferramenta ProM (Seção 2.3.1).  

 

Audition & Security. Esta perspectiva abrange as técnicas e métodos de mineração de 

processos que objetivam verificar a segurança durante o funcionamento de uma aplicação. Em 

(VAN DER AALST e MEDEIROS, 2005), é apresentado um método para verificar 

comportamentos anômalos de uma aplicação baseando-se em entradas de logs previamente 

fornecidas que representam os comportamentos aceitáveis desta aplicação. O exemplo 

utilizado no trabalho é o de uma aplicação de comercio eletrônico ilustrado na Figura 2.7 (ver 

Apêndice A). O processo apresentado pode ter sido extraído pelo process mining (ex. Alpha 

algorithm), ou ter sido desenhado por especialistas. Tal processo deve apresentar o 

comportamento aceitável das funcionalidades da aplicação que depois é contrastado com os 

logs de execução da aplicação. Por exemplo, seja W um log de execução, cujas 

funcionalidades executadas foram W = {Entrar, Selecionar produto, Retirar da cesta, 

Prosseguir para compra, Preencher informações de pagamento, Preencher informações de 

entrega, Processar pagamento, Finalizar compra}. Quando o processo presente na figura 2.7 

(ver Apêndice A) for contrastado com tal log, o mesmo será acusado como um 

comportamento anômalo, uma vez que não houve a execução da atividade fornecer 

credenciais. Tendo descrito uma visão geral da área de mineração de processos, a seção 

seguinte apresenta duas ferramentas utilizadas nesta área, e que são utilizadas no 

desenvolvimento deste trabalho. 
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2.3. Ferramentas de mineração de processos 
 

Esta seção descreve duas ferramentas utilizadas na área de mineração de processos que 

estão relacionadas com este trabalho. Primeiramente é contemplada uma visão geral sobre a 

ferramenta ProM (Seção 2.3.1) e, em seguida, dois plug-ins da ferramenta também são 

descritos: Dotted Chart Analysis (Seção 3.2.1.1) e Originator by Task Matrix (Seção 3.2.1.2). 

Posteriormente, a ferramenta FRASR e o seu processo de utilização também são explicados 

(Seção 2.3.2).  

 

2.3.1.  ProM 
 

ProM (PROMTOOLS, 2010) é um framework open source que funciona como base 

para a implementação das técnicas da área de mineração de processos. O framework é 

composto por duas partes. A primeira, denominada de ProM core, é distribuída como um 

pacote para download sob a licença open source GNU Public License (GPL). A segunda parte 

são os plug-ins, que são distribuídos em pacotes separados. Os plug-ins podem possuir, ou 

não, uma licença open source. Atualmente há mais de cem pacotes com mais de quatrocentos 

plug-ins disponíveis. Desta maneira, o ProM contém diversos plug-ins para cada perspectiva 

da mineração de processos (seção 2.2), além de conter plug-ins de conversões de formatos 

(ex. Petri Net para BPMN).  

 

A versão do ProM utilizada neste trabalho foi a 5.2, embora a versão atual seja a 6.0. 

O motivo pela escolha da versão 5.2 foi a disponibilidade dos plug-ins que ainda não foram 

migrados para a versão 6.0. O plug-in Originator by Task Matrix, por exemplo, utilizado para 

a coleta dos resultados dos nossos estudos (Capítulo 3), não está presente na versão 6.0. A 

Figura 2.8 (ver Apêndice A) demonstra um exemplo do funcionamento da ferramenta ProM. 

A ferramenta recebe como entrada, um log no formato MXML ( Mining XML), que é um 

padrão de log definido para as técnicas de mineração de processos. Este formato de log 

especifica como as informações básicas para a análise de mineração de processos (ex: 

responsável, data de ocorrência, nome do evento, caso etc.) devem ser organizadas. A 

especificação completa do formato MXML (WorkflowLog.xsd) pode ser encontrada em 

(PROCESSMINING, 2009). Após o fornecimento do log, a ferramenta executa os plug-ins de 

mineração de processo. Dependendo do plug-in, o resultado produzido é definitivo ou pode 

servir de insumo para outro plug-in. No exemplo da Figura 2.8 (ver Apêndice A), o resultado 
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obtido foi um gráfico das atividades dos desenvolvedores ao longo do tempo. As seções a 

seguir detalham os plug-ins utilizados neste trabalho. 

 

2.3.1.1.  Dotted Chart Analysis (DCA) 
 

O plug-in Dotted Chart Analysis (SONG e VAN DER AALST, 2007) é um plug-in de 

análise cujo objetivo é exibir as informações do log ao longo do tempo. A Figura 2.9 (ver 

Apêndice A) exemplifica a utilização do DCA. Os pontos coloridos significam a ocorrência 

de uma tarefa em um determinado instante. Por exemplo, os pontos de cor azul escuro 

(presentes na linha do desenvolvedor Toby Baler), indicam a ocorrência de envio de email. 

Quando as tarefas ocorrem bem próximas uma das outras ocorre a sobreposição dos pontos. 

 

A análise presente na Figura 2.9 (ver Apêndice A) utiliza a perspectiva do 

responsável. Ou seja, para cada desenvolvedor, são mostradas as tarefas realizadas ao longo 

do tempo. Contudo, outro exemplo de utilização está ilustrado na Figura 2.10 (ver Apêndice 

A). Na figura, as ocorrências são agrupadas por tarefas. Ou seja, para cada tarefa, o gráfico 

exibe o momento específico em que elas ocorreram.  

 

2.3.1.2. Originator By Task Matrix (OTM)  
 

 Este plug-in tem por objetivo responder a seguinte pergunta: Quais pessoas trabalham 

em quais tarefas? O OTM procura quantificar, para cada responsável, quais tarefas eles 

executaram durante a execução do processo. A Figura 2.11 (ver Apêndice A) ilustra o 

resultado obtido pelo plug-in OTM. Para cada responsável, o plug-in quantifica o número de 

vezes que ele executou as diferentes tarefas. Por exemplo, o desenvolvedor Alex Bagehot 

criou emails 382 vezes, fechou 302 tickets e comentou 1.440 vezes nos tickets abertos. 

 

2.3.2. Framework for Analyzing Software Repositories (FRASR) 
 

A abordagem FRASR (FRASR, 2011) foi concebida com o objetivo de analisar 

repositórios de código, produzindo como resultado, logs do tipo MXML para que sejam 

utilizados na ferramenta ProM. No trabalho (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN 

BRAND, 2011), a abordagem busca investigar as atividades realizadas e que foram 

registradas nos repositórios de software com o intuito de analisar as ações dos 

desenvolvedores. Por exemplo, um mesmo desenvolvedor pode enviar diversos e-mails, 
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realizar várias alterações no repositório de código, bem como abrir ou fechar bugs etc. Tal 

abordagem alega que, para que seja possível a análise das ações dos desenvolvedores por 

meio da mineração de processos, os diferentes repositórios de software devem ser combinados 

e as diferentes atividades realizadas nestes repositórios devem ser relacionadas, além disto, a 

identidade dos desenvolvedores nos diferentes repositórios devem ser identificadas (ex. saber 

que a conta david@email.com da lista de e-mail pertence ao mesmo desenvolvedor que  a 

conta ‘david’ do repositório de código). Esta combinação de repositórios e o relacionamento 

das atividades são concretizadas através de uma implementação presente na abordagem. 

 

A Figura 2.12 (ver Apêndice A) exibe o processo da abordagem FRASR que foi 

utilizada em cinco estudos de caso (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011), 

(PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011b). A primeira tarefa é definir a 

questão que se deseja investigar (ex: Quais desenvolvedores estão envolvidos no projeto 

desde o início?). O próximo passo é utilizar a ferramenta implementada para concretizar a 

abordagem. A ferramenta possui um processo de configuração que consiste em:  

• Definir os repositórios utilizados. Nesta etapa os repositórios utilizados devem ser 

definidos. Por exemplo, no estudo de (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN 

BRAND, 2011), os repositórios de lista de emails, código e bugtracker foram 

utilizados na investigação; 

• Definir o mapeamento dos casos. O objetivo desta etapa é definir como as tarefas 

executadas ao longo dos repositórios devem ser relacionadas. Por exemplo, caso se 

queira investigar um determinado componente do sistema, as ações investigadas nos 

repositórios serão referentes àquele sistema, ou caso se queira investigar as ações de 

um determinado desenvolvedor, os dados investigados nos diferentes repositórios 

serão referentes àquele desenvolvedor; 

• Definir os event bindings. Nesta etapa, deve-se definir como as informações serão 

recuperadas. Por exemplo, pode-se definir que a ferramenta retorne apenas as 

operações de adição de arquivos que foram feitas nos repositórios de código ou pode-

se definir que a ferramenta retorne tanto as adições quanto às alterações e remoções de 

arquivos. Para melhor entendimento dos event bindings, o leitor interessado deve se 

referir à (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011). 

• Calcular o developer matching. Nesta etapa a ferramenta utiliza uma heurística 

definida em (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011) para identificar 
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que ações em diferentes repositórios (ex: envio de e-mail, remoção de arquivo e um 

reporte de defeito no bugtracker), pertencem a um mesmo desenvolvedor. O cálculo 

investiga os diferentes aliases de um desenvolvedor nos diferentes repositórios e 

relaciona-os.  

• Exportar.  Nesta etapa, as informações recuperadas são exportadas para serem 

analisadas pelas técnicas de mineração de processos. Os formatos disponíveis para 

exportação são: CSV (Comma Separated Value) e MXML. Na Figura 2.12 (ver 

Apêndice A), o resultado exportado é um MXML com as ações que os 

desenvolvedores realizaram nos repositórios de software (ex: adição de arquivo no 

repositório de código, envio de e-mail etc). 

 

2.4. Sumário 
 

Este capítulo descreveu os fundamentos da área de mineração de repositórios de 

software e de processos, os quais são utilizados no desenvolvimento desta dissertação de 

mestrado. Além disto, as ferramentas ProM e FRASR, utilizadas nesta dissertação, também 

foram descritas com ênfase na sua utilidade e funcionalidades, que foram utilizadas nos 

estudos apresentados neste trabalho. O capítulo seguinte detalha os estudos conduzidos para 

alcançar os objetivos desta dissertação. 
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3. PLANEJAMENTO DOS ESTUDOS EMPIRICOS DE AVALIAÇÃO DA 
CONTRIBUIÇÃO DE DESENVOLVEDORES 

  

Este capítulo descreve o planejamento dos estudos empíricos que foram realizados neste 

trabalho. O objetivo dos estudos foi avaliar a contribuição dos desenvolvedores para um 

projeto open-source e um projeto de uma empresa privada. A avaliação da contribuição dos 

desenvolvedores ocorreu sob três perspectivas que serão explicadas ao longo do capítulo. As 

perspectivas de contribuição foram denominadas por: (i) commits defeituosos, (ii) tamanho de 

commits e (iii) bugs prioritários. Este capítulo está organizado da seguinte maneira: 

primeiramente, os objetivos dos estudos conduzidos neste trabalho são explicados (Seção 

3.1); os conceitos de commits defeituosos, tamanho de commits e bugs prioritários são 

expostos (Seção 3.2); as questões de pesquisa que guiaram os estudos são descritas (Seção 

3.3) e , por fim, a metodologia que foi aplicada nos estudos é explicada (Seção 3.4). 

  

3.1. Objetivos do Estudo 
 

O objetivo principal dos estudos empíricos conduzidos nesta dissertação é investigar o 

uso de técnicas de mineração de repositórios de software e de processos para avaliar a 

contribuição dos desenvolvedores de um projeto open source e de um projeto de uma empresa 

privada. A contribuição dos desenvolvedores foram analisadas sob as perspectivas da 

qualidade e tamanho dos commits (commits defeituosos e tamanho dos commits) e também 

sob a perspectiva da prioridade dos bugs solucionados (bugs prioritários). Em nosso estudo, a 

qualidade dos commits está relacionada à capacidade dele gerar bugs futuramente. Já o 

tamanho dos commits está relacionado às métricas de tamanho de código (linhas de código, 

métodos e classes) e, por fim, os bugs prioritários são os bugs solucionados cujas prioridades 

cadastradas são altas. Assim, dentro do contexto dos nossos estudos, um desenvolvedor 

contribui de forma significativa para um projeto quando possui: (i) commits cujas métricas de 

tamanho de código são maiores; (ii) commits que geram menos bugs; e (iii) maior quantidade 

de bugs prioritários solucionados. 

 

3.2. Perspectivas de contribuição  
 

Para analisar a contribuição dos desenvolvedores nos projetos investigados neste 

trabalho, três perspectivas foram investigadas: (i) commits defeituosos, (ii) tamanho dos 
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commits e (iii) bugs prioritários. O objetivo desta seção é descrever cada uma das três 

perspectivas. 

 

3.2.1. Commits defeituosos 
 

O conceito de commit defeituoso considerado neste trabalho é baseado nos conceitos 

apresentados em (ŚLIWERSKI, ZIMMERMANN e ZELLER, 2005) e (EYOLFSON, TAN e 

LAM, 2011). Neste contexto, um commit defeituoso é um commit realizado que, 

posteriormente, acarreta em uma correção de um defeito.  

 

Para exemplificar este contexto, a Figura 3.1 (ver Apêndice A) apresenta um exemplo 

de commit que insere um defeito no projeto a partir da linha 50. O commit possui uma revisão, 

um autor, um comentário e o trecho de código que foi adicionado. Por outro lado, o commit 

apresentado na Figura 3.2 (ver Apêndice A) é o responsável por corrigir o defeito introduzido 

pelo commit ilustrado na Figura 3.1 (ver Apêndice A). Pode-se perceber que foi realizada uma 

alteração no operador de comparação. Neste caso, a alteração efetuada para corrigir o defeito 

foi a troca do operador “<=” pelo “<”. Desta maneira, o commit representado na Figura 3.1 

(ver Apêndice A) é considerado um commit defeituoso neste trabalho. 

 
As minerações de commits defeituosos realizadas nos estudos conduzidos foram 

baseadas nas minerações apresentadas em (EYOLFSON, TAN e LAM, 2011), e 

(ŚLIWERSKI, ZIMMERMANN e ZELLER, 2005). De forma geral, tais minerações 

dependem da análise de informações dos repositórios de gerência de configuração e de 

mudanças.  Os procedimentos detalhados utilizados para minerar os commits defeituosos em 

cada um dos estudos serão explicados posteriormente no Capítulo 4. 

 

3.2.2. Tamanho dos commits 
 

Neste trabalho, o tamanho dos commits é definido por métricas que medem três 

elementos dos códigos envolvidos nestes commits: (i) linhas de código, (ii) métodos e (iii) 

número de classes. Quanto maior forem os valores extraídos pelas métricas, maior é o 

tamanho do commit realizado. Por exemplo, um commit realizado por um desenvolvedor que 

altera diversos métodos de uma classe e adiciona outros mais, tem um maior tamanho do que 
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um commit que corrige apenas 2 (duas) linhas de código em um método. A Tabela 3.1 (ver 

Apêndice B) exibe as métricas que são mensuradas para avaliar o tamanho dos commits. 

 

O objetivo de mineração do tamanho dos commits neste trabalho é avaliar a 

quantidade de trabalho despendido para a realização dos commits de um determinado 

desenvolvedor. A motivação para se analisar esta perspectiva é crença de que ela pode 

enriquecer a avaliação da contribuição dos desenvolvedores. Por exemplo, embora um 

determinado desenvolvedor possua uma quantidade considerável de commits defeituosos, o 

tamanho de código que ele contribuiu para o projeto pode ter sido o maior da equipe, o que 

ateunaria o fato dele possuir tais commits defeituosos. 

 

3.3.3. Bugs Prioritários 

 

Ao desenvolver projetos de software, os desenvolvedores frequentemente se deparam 

com defeitos (bugs) e, por conta disto, muitos projetos utilizam sistemas de controle de 

mudanças (ex: bugtrackers). Tais sistemas são utilizados para gerenciar os defeitos 

encontrados ao longo do desenvolvimento. Uma das etapas da gerência dos defeitos é o 

cadastro. Ao se cadastrar os defeitos, os usuários informam a prioridade do defeito 

encontrado. Os valores habituais para os níveis de prioridade são: urgente, alta, média, baixa 

etc.  

 

Desta forma, os defeitos considerados como bugs prioritários nas minerações deste 

trabalho, serão os bugs cadastrados com as prioridades: urgente, alta e média. Portanto, os 

desenvolvedores que forem responsáveis por solucionar defeitos que se encontram nestes 

níveis de prioridade serão considerados como desenvolvedores que solucionaram bugs 

prioritários. 

 

3.3. Questões de Pesquisa 
 

A questão de pesquisa geral explorada nos nossos estudos foi: “Quais tipos de 

desenvolvedores apresentam uma maior contribuição no que se refere à introdução de 

defeitos e tamanho dos commits realizados, e às prioridades dos defeitos solucionados?”. 

Para responder tal questão de pesquisa, nosso estudo buscou inicialmente caracterizar os tipos 
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de desenvolvedores existentes nos projetos e, em seguida, explorou questões de pesquisa (QP) 

mais específicas relacionadas à questão de pesquisa geral, as quais são apresentadas abaixo: 

• QP1: Que tipo de desenvolvedor realiza proporcionalmente menos commits 

defeituosos? 

• QP2: Que tipo de desenvolvedor realiza commits de maior tamanho? 

• QP3: Que tipo de desenvolvedor soluciona proporcionalmente mais bugs tidos 

como prioritários? 

Para responder cada questão de pesquisa específica, nosso estudo explorou o uso de 

técnicas de mineração de repositórios de software e também utilizou mineração de processos.  

Cada pergunta de pesquisa levantada para os estudos possui uma métrica associada.  Para 

responder as questões 1, 2 e 3 investigadas neste estudo, foi necessário utilizar as métricas que 

estão contidas na Tabela 3.2 (ver APÊNDICE B). A tabela exibe os objetivos de cada 

pergunta, assim como as métricas que são utilizadas para colher os resultados referentes às 

perguntas. 

  

 As métricas presentes na Tabela 3.2 (ver APÊNDICE B) foram coletadas e analisadas 

em ambos os estudos e serão discutidas no Capítulo 4. A seção a seguir descreve a 

metodologia que foi empregada tanto na condução do estudo do projeto open-source e do 

projeto de empresa privada. 

 

3.4. Metodologia do Estudo 
 

A metodologia utilizada para a condução dos estudos desta dissertação é composta por 

quatro atividades: (i) Seleção do Projeto, (ii) Classificação dos desenvolvedores, (iii) 

Mineração de Repositórios de Software e (iv) Análise dos resultados obtidos. A Figura 3.3 

(ver Apêndice A) apresenta a sequencia em que elas ocorrem. Cada atividade é descrita a 

seguir:  

 

Seleção dos projetos. Primeiramente, ocorreu a seleção dos projetos a serem 

analisados. O critério principal considerado para a seleção foi os tipos de repositórios 

de software que o projeto disponibilizou. Por exemplo, os sistemas de controle de 

versão, listas de e-mails, assim como os sistemas de controle de mudanças, precisaram 

ser compatíveis com os tipos de minerações, que podem ser coletados pela ferramenta 

de suporte disponível.  
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Classificação dos desenvolvedores através do uso de técnicas de mineração de 

processos. Posteriormente, ocorreu o trabalho de classificação dos desenvolvedores 

por meio do uso de técnicas de mineração de processos. Tal classificação envolveu a 

caracterização dos papéis assumidos pelos desenvolvedores atuantes no projeto por 

meio da contribuição realizada por cada um deles nos os repositórios dos projetos. 

Para que um desenvolvedor fosse classificado em um papel específico ele teve que 

atender aos critérios para este papel. Os critérios de cada papel são explicados na 

Seção 3.4.1. 

 

Mineração de repositórios de software. Uma vez tendo classificado os 

desenvolvedores, foram realizadas as minerações de repositórios objetivando avaliar a 

contribuição dos desenvolvedores por meio das ações que estes realizaram durante o 

desenvolvimento. As minerações executadas em ambos os estudos foram: (i) 

mineração de commits defeituosos, (ii) mineração da complexidade dos commits, e 

(iii) mineração de bugs prioritários. 

 

Análise dos resultados obtidos. Após a execução das minerações de repositórios de 

software, ocorreu a etapa de análise dos resultados.  É nesta etapa que se procura 

responder as perguntas de pesquisa definidas para guiar os estudos. Por exemplo, 

pode-se identificar que os desenvolvedores periféricos de um projeto open source 

realizam mais commits defeituosos do que os desenvolvedores core e ativos do mesmo 

projeto. 

 

3.4.1. Procedimento para a classificação dos desenvolvedores 
 

Na etapa de classificação dos desenvolvedores, os papéis foram baseados na 

classificação definida em (NAKAKOJI, YAMAMOTO, et al., 2002) e os critérios utilizados 

para enquadrar os desenvolvedores em cada papel foram baseados nos critérios apresentados 

em (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011), pois o trabalho também realiza 

uma classificação de desenvolvedores a partir das ações dos repositórios, utilizando 

mineração de processos. A seguir são apresentados, de forma resumida, os requisitos 

necessários para a classificação em cada papel: 
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 Líder do projeto. É envolvido desde o inicio do projeto, e é o responsável pela visão 

e direcionamento geral do projeto. Os requisitos para o líder do projeto são: 

• Estar envolvido desde o início do projeto 

• Deve ter adicionado arquivos no repositório de código 

• Deve ter modificado arquivos no repositório de código 

 

Desenvolvedor core. É o desenvolvedor que está envolvido no projeto por um período 

relativamente longo. Para responder as questões de pesquisa, os desenvolvedores core serão 

considerados como os mais experientes. Os requisitos são: 

• Deve possuir fechamento de bugs no sistema de controle de mudanças 

• Deve estar contribuindo no projeto por 36 meses 

• Deve ter um maior número de modificações no repositório de código do que a 

média de desenvolvedores 

• Deve possuir adições no repositório de código 

 

Desenvolvedor ativo. São os desenvolvedores que contribuem de maneira regular 

com funcionalidades e também corrigem defeitos, no entanto não precisam ter 36 meses no 

projeto. Os requisitos são: 

• Deve possuir fechamento de bugs no sistema de controle de mudanças 

• Deve possuir modificações no repositório de código 

• Deve possuir adições no repositório de código 

• Deve possuir um período de regularidade com, pelo menos, uma contribuição a 

cada mês. 

 

Desenvolvedor periférico. São os desenvolvedores com contribuições esporádicas e 

irregulares para as funcionalidades do sistema e geralmente possuem um período de 

envolvimento pequeno no projeto, embora isto não seja uma regra. Os requisitos para este 

papel são: 

• Deve possuir modificação no repositório de código 

• Deve possuir adições de arquivos no repositório de código 

• Não precisa ter correções de defeitos 

• Não precisa ter uma regularidade de contribuições a cada mês 
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Corretor de defeitos. São os desenvolvedores que corrigem os defeitos descobertos 

tanto por eles mesmos quanto pelos outros. Os requisitos são: 

• Deve possuir fechamento de bugs no sistema de controle de mudanças 

• Deve possuir modificações no repositório de código 

• Não deve estar incluso nas outras categorias 

 

Reportador de defeitos. Este papel é a contraparte do testador nos projetos open 

source. Os reportadores de defeitos precisam das seguintes ações para serem classificados 

como tal: 

• Deve possuir abertura de bugs no sistema de controle de mudanças 

• Deve possuir emails enviados na lista de email 

 

Leitor.  Realiza atividades que vão além da utilização do sistema, ele inspeciona o 

código e entende como o sistema funciona. 

 

Usuário passivo. É atraído pela funcionalidade do sistema open source, mas não tem a 

intenção de contribuir com ele. 

 

Vale ressaltar que nenhum desenvolvedor pode ocupar dois papéis ao mesmo tempo. Para 

os estudos conduzidos neste trabalho, apenas os papéis líder de projeto, desenvolvedor core, 

desenvolvedor ativo, desenvolvedor periférico e corretor de defeitos foram considerados na 

classificação.  O papel reportador de defeitos, por não possuir commits e não contribuir com 

modificações diretas no código, não está incluso no objetivo do estudo, ou seja, a avaliação da 

contribuição sob as perspectivas dos commits realizados e bugs solucionados. Os papéis leitor 

e usuário passivo também não foram considerados pelos mesmos motivos. A seguir, é 

apresentado o procedimento que foi utilizado para realizar a classificação dos 

desenvolvedores em papéis. A Figura 3.4 (ver Apêndice A) apresenta o procedimento 

executado na classificação. Primeiramente, a ferramenta FRASR é utilizada para coletar as 

atividades que os desenvolvedores realizaram, nos diferentes repositórios.  

 

Por exemplo, para cada desenvolvedor, a ferramenta coleta quantos e-mails foram 

enviados, quantas adições de arquivos foram feitas, quantos defeitos foram fechados por eles, 

etc. O FRASR consegue identificar o mesmo desenvolvedor em diferentes repositórios 
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através do algoritmo de developer matching, que é baseado na heurística definida em 

(PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011). Tal heurística consiste em 

identificar a correspondência entre as contas (aliases) dos desenvolvedores nos diferentes 

tipos de repositórios. Após a identificação das ações realizadas pelos desenvolvedores, um 

arquivo de log é gerado pelo FRASR no formato MXML. Este arquivo é utilizado para 

alimentar a ferramenta ProM que realiza a execução dos algoritmos de mineração de 

processos. Os algoritmos utilizados para os estudos desta dissertação foram: o OTM e o DCA 

(Seção 2.3.1.2) (Seção 2.3.1.1). 

 
As Figuras 3.5 e 3.6 (ver Apêndice A) demonstram a utilização dos algoritmos OTM e 

DCA, respectivamente. A técnica OTM exibe, para cada desenvolvedor, a quantidade de 

ações realizadas por eles em um determinado repositório de software. Por exemplo, a Figura 

3.5 ilustra que o desenvolvedor Linus possui 4.216 envios de emails e fechou 2.640 issues. A 

intenção do algoritmo é mostrar para o usuário, aquelas pessoas que estão trabalhando nas 

mesmas tarefas em um determinado processo. No entanto, no contexto desta pesquisa, a 

técnica foi utilizada somente para auxiliar na contabilização das atividades.   

 

Já a técnica DCA demonstra quais ações o desenvolvedor realizou ao longo do tempo. Por 

exemplo, na Figura 3.6 (ver Apêndice A), um ponto azul indica que um e-mail foi criado 

naquele instante, enquanto que um ponto roxo indica que uma modificação de arquivo no 

repositório de código foi realizada. A técnica DCA é importante na mineração de processos, 

pois permite que as ações dos desenvolvedores (casos) sejam analisadas ao longo do tempo, o 

que permitiu a classificação deles em papéis como desenvolvedor core, ou desenvolvedor 

periférico. Tendo explicado a metodologia utilizada nos estudos conduzidos por este trabalho, 

o capítulo as seguir (Capítulo 4) descreve a aplicação desta metodologia em cada estudo. 
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4. ESTUDOS EMPÍRICOS DE AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE 
DESENVOLVEDORES PARA PROJETOS DE SOFTWARE 
 

Este capítulo descreve a execução dos estudos empíricos conduzidos neste trabalho. O 

primeiro a ser descrito é o estudo realizado no projeto open-source ArgoUML (Seção 4.1) 

para, posteriormente, discorrer sobre o estudo realizado em um projeto de uma empresa 

privada (Seção 4.2). Para cada estudo, as atividades da metodologia empregada (Capítulo 3) 

são descritas: (i) seleção do projeto, (ii) classificação dos desenvolvedores, (iii) mineração de 

repositórios de software e (iv) análise dos resultados obtidos. 

 

4.1. Estudo de Mineração dos Repositórios do Projeto ArgoUML 

 

Esta seção descreve os detalhes do estudo empírico de avaliação da contribuição de 

desenvolvedores para o projeto ArgoUML.  

 

4.1.1. Seleção do Projeto 

  

O primeiro projeto escolhido para nossa análise foi o ArgoUML1, por ser um projeto 

relevante na comunidade open-source e por possuir um número considerável de usuários 

registrados (1474). Dessa forma, várias tarefas de desenvolvedores puderam ser analisadas. O 

ArgoUML também disponibiliza o acesso a três repositórios de software necessários para a 

análise do estudo: sistema de controle de versão, sistema de controle de mudanças e listas de 

e-mails. Além disto, o projeto já foi utilizado como estudo de caso em outros trabalhos 

envolvendo repositórios de código e minerações de processos (RUBIN, W. GÜNTHER, et 

al., 2007). 

 

O ArgoUML é uma ferramenta de modelagem UML que dá suporte a todos os 

diagramas do padrão UML 1.4. No momento em que a ferramenta foi escolhida para análise, 

ela possuía mais de oitenta mil downloads em todo o mundo nas versões 0.26 e 0.26.2. O 

ArgoUML executa sob a plataforma Java e está disponível em 10 línguas diferentes. A seguir 

será descrito como foi realizado o procedimento de classificação dos desenvolvedores do 

projeto ArgoUML. 

                                                           
1 . http://argouml.tigris.org 
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4.1.2. Classificação dos Desenvolvedores 
 

Para a classificação dos desenvolvedores do projeto ArgoUML, foram considerados 

três repositórios de software: repositório de código (Subversion), repositório de gerência de 

mudanças (Issuezilla²) e repositórios de e-mails (comunicações arquivadas no servidor 

http://argouml.tigris.org). O repositório de código foi utilizado para coletar as ações de: 

modificação de arquivo (VCS: M), adição de arquivo (VCS: A), renomeação de arquivo 

(VCS: R) e deleção de arquivo (VCS: D). O repositório de bugs foi utilizado para capturar as 

ações de: fechamento de bugs (Ticket-closed), abertura de bugs (Ticket-created), etc. 

Finalmente, o repositório de e-mails foi utilizado para capturar ações de envio de e-mails 

(Mail thread created). 

 

Após a análise dos resultados obtidos pelas técnicas de mineração de processo, os 

desenvolvedores foram classificados e 37 (do total de 1474) se enquadraram nos papéis 

definidos. A Tabela 4.1 (Apêndice B) lista cada desenvolvedor classificado e a quantidade de 

suas respectivas ações nos repositórios. A coluna SVN é o somatório das ações: ‘VCS: A’, 

‘VCS: M’, ‘VCS: R’ e ‘VCS: D’. A quantidade de ações do IssueZilla2 (repositório de bugs) é 

o somatório de todas as ações realizadas no repositório, ou seja, desde o comentário de um 

defeito ao fechamento de um defeito, enquanto que a coluna de e-mails é o somatório de todos 

os e-mails enviados pelo desenvolvedor. Os desenvolvedores core são os que possuem mais 

volume de trabalho nos diferentes repositórios. Tendo apresentado o procedimento de 

classificação dos desenvolvedores, a seção a seguir explica o processo de mineração de 

repositórios de software para este projeto com o objetivo de avaliar as contribuições de cada 

um dos desenvolvedores classificados. 

 

4.1.3. Mineração de Repositórios de Software 
 

Esta seção descreve as minerações de repositório de software realizadas, com o 

objetivo de investigar a contribuição dos desenvolvedores do projeto ArgoUML. Três tipos de 

mineração são explorados no contexto de tal projeto, sendo elas: commits defeituosos, 

tamanho dos commits e bugs prioritários.  

 

                                                           
2 . http://www.bugzilla.org/docs/2.16/html/variant-issuezilla.html 
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Mineração de Commits Defeituosos. A mineração realizada para identificar os commits 

defeituosos neste trabalho, foi baseada na abordagem proposta em (EYOLFSON, TAN e 

LAM, 2011). Nesta abordagem, os seguintes passos são realizados para que se possam 

encontrar os commits defeituosos: 

1. Enumerar os commits que corrigiram defeitos 

2. Identificar o local das modificações feitas para a correção do defeito 

3. Recuperar os commits que foram responsáveis por adicionar as linhas que tiveram de ser 

modificadas para que o defeito fosse corrigido. 

 

Por exemplo, no passo 1 (um) é necessário encontrar os commits que corrigem 

defeitos. Para tal, a técnica definida em (EYOLFSON, TAN e LAM, 2011) utiliza uma 

heurística que consiste em buscar os commits que possuem a palavra “fix” (o que inclui suas 

derivações como “fixed”) nos comentários. Uma forma de se executar o passo 2 (dois) é 

utilizar o comando diff presente nos repositórios de código como o Subversion. O diff deve se 

executado entre a revisão atual (��) do arquivo alterado e a revisão anterior (����) para 

indicar quais foram exatamente as alterações realizadas para corrigir o defeito (linhas de 

código adicionadas e linhas de código removidas). 

 

 Uma vez localizadas as alterações, para a realização do passo 3 (três), pode-se utilizar 

o comando blame presente nos repositórios de código. O objetivo deste comando é indicar 

qual foi o último responsável por introduzir cada pedaço de código presente no arquivo. Desta 

maneira, para se localizar os responsáveis pela introdução dos conteúdos que precisaram ser 

alterados, o comando blame deve ser executado na revisão anterior (����) do arquivo 

analisado, pois a revisão atual já possui as correções. A Figura 4.1(ver Apêndice A) apresenta 

um exemplo de saída do comando blame. O número 100 indica qual foi a última revisão que 

adicionou o conteúdo, enquanto que o número 50 e o trecho de código, indicam o número da 

linha e o conteúdo da alteração, respectivamente. Desta forma, ao saber a localização das 

alterações do commit de correção, torna-se viável utilizar o blame para descobrir em quais 

commits os conteúdos que precisaram ser alterados foram introduzidos. Estes últimos commits 

descobertos são considerados como commits defeituosos para esta dissertação.  

 

Tal mineração foi realizada no ramo principal (/trunk) do Subversion do ArgoUML. 

Após a realização da mineração de commits defeituosos, um arquivo de log MXML foi gerado 
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com os resultados. O log gerado extraiu 27 casos (27 desenvolvedores que realizaram 

commits defeituosos) e 540 eventos (540 commits defeituosos). Porém, apenas 25 dos 27 

desenvolvedores se encontraram na classificação realizada (Tabela 4.3 ver APÊNDICE B), 

pois dois deles não continham adições de arquivos no repositório de código (apenas 

modificações) e, portanto, não entraram na classificação. 

 

Mineração do Tamanho dos Commits. Para realizar a mineração de tamanho de 

commits, todos os commits do ramo principal do Subversion (/trunk) do ArgoUML, foram 

recuperados. Para cada commit recuperado, contabilizaram-se as classes adicionadas, as 

classes removidas e as classes modificadas no mesmo. Após tal contabilização, o diff de cada 

arquivo em relação à revisão anterior, isto é, a diferença do commit atual em relação a um 

commit antigo, foi analisada para cada arquivo também. A Figura 4.2 (ver Apêndice A) 

apresenta um exemplo de diff. 

 

A Figura 4.2 (ver Apêndice A) ilustra a adição de um método (figEnclosed()) no arquivo 

UMLActivityDiagram.java da revisão 12270, em relação a sua revisão anterior (12201). Os 

diffs de cada arquivo são analisados para se contabilizar as métricas de: métodos adicionados, 

métodos modificados, linhas de código adicionadas e linhas de código removidas (Tabela 3.2 

(ver Apêndice B). Os métodos adicionados são contabilizados quando se verifica um método 

inteiro nas linhas cujo sinal é positivo (Figura 4.2 ver Apêndice A). Os métodos modificados 

são contabilizados quando se pode verificar a assinatura de um método dentro do diff, porém, 

as adições e subtrações de linhas estão dentro do método. As linhas adicionadas são todas as 

linhas cujo sinal é positivo no diff, já as linhas removidas são contabilizadas para as linhas 

cujo sinal é negativo. Adições e remoções referentes à comentários não são contabilizados, 

assim como quebras de linhas de um mesmo comando, ou fechamentos e aberturas de chaves 

em outras linhas não são contabilizadas.  

 

Por exemplo, para o diff presente na Figura 4.2 (ver Apêndice A), a contabilização das 

métricas ficaria da seguinte maneira: métodos adicionados igual a 1, métodos modificados 

igual a 0, linhas adicionadas igual a 2, linhas removidas igual a 0. Desta maneira, quanto 

maior os valores para as métricas contabilizadas (Tabela 3.2 ver Apêndice B), maior será o 

tamanho do commit em relação àquela métrica. 
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 Mineração de Bugs Prioritários. O projeto ArgoUML utiliza o sistema IssueZilla para 

gerência de mudanças, as quais incluem as novas funcionalidades a serem implementadas, 

assim como os bugs reportados. No IssueZilla, cada requisição de mudança, seja ela um bug 

ou não, é chamada de issue. Desta maneira, os bugs são caracterizados pelas issues cuja 

propriedade “issue_type” possui o valor “DEFECT”. Cada issue possui uma determinada 

prioridade e ela é definida por meio de quatro valores: P1, P2, P3, P4 e P5. Sendo o valor P1 a 

maior prioridade e o valor P5 a menor prioridade. Para a mineração de bugs prioritários 

realizada no projeto ArgoUML, foram consideradas as issues que possuem as prioridades P1, 

P2 e P3, e que possuem o valor “DEFECT” para a propriedade “issue_type”. No projeto 

ArgoUML, muitas vezes ocorre que o desenvolvedor que fechou um bug não ser o mesmo 

desenvolvedor que o corrigiu. Dessa forma, a mineração empregada neste trabalho considera 

como o autor da correção, o último desenvolvedor que alterou o estado do bug para “FIXED”. 

Desta forma, por mais que um desenvolvedor tenha fechado um bug (alterou para o estado do 

bug para “CLOSED”), ele não necessariamente será o autor da correção deste bug. 

 

Como neste trabalho de dissertação, outro estudo de uma empresa privada também foi 

realizado, os valores de prioridade de ambos os estudos foram unificados para que uma 

comparação posterior pudesse ser realizada. A Tabela 4.2 (ver APÊNDICE B) ilustra como 

ficou o esquema unificado de prioridades na mineração de bugs prioritários do ArgoUML. 

 

Desta maneira os bugs de prioridade P1 foram considerados como urgentes, os bugs de 

prioridades P2 foram considerados como bugs de prioridade alta e os bugs de prioridade P3 

foram considerados como bugs de prioridade média. Por fim, os bugs cujas prioridades são de 

P4 e P5 foram considerados como bugs não prioritários. 

 

4.1.4. Análise dos resultados 
 

Esta seção tem como objetivo descrever a análise dos resultados obtidos por meio das 

minerações de commits defeituosos, tamanho dos commits e bugs prioritários, executadas no 

projeto ArgoUML. 

 

Mineração de Commits Defeituosos. A Tabela 4.3 (Apêndice B) apresenta os resultados 

obtidos para cada desenvolvedor considerando a execução da mineração de commits 

defeituosos. Como pode ser observado, verificou-se que os desenvolvedores ativos e core 
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foram os que mais realizaram commits defeituosos enquanto que os desenvolvedores 

periféricos foram os que menos realizaram. Contudo, após fazer uma ponderação sobre os 

resultados, decidiu-se que, para responder adequadamente a questão Desenvolvedores core e 

ativos realizam proporcionalmente menos commits defeituosos?, foi necessário criar métricas 

para comparar as proporções de commits defeituosos de cada desenvolvedor (Tabela 3.2 ver 

APÊNDICE B).  

 

A motivação para a criação das métricas foi o seguinte raciocínio: o motivo pelo qual 

um desenvolvedor core produz mais commits defeituosos que um desenvolvedor esporádico, 

pode estar no fato de que o total de commits do primeiro é bem maior que o do segundo. 

Desta maneira, o objetivo das métricas foi possibilitar que os commits defeituosos pudessem 

ser comparados proporcionalmente ao total de commits realizados. A Tabela 4.3 ver Apêndice 

B) apresenta os resultados obtidos para cada desenvolvedor do projeto ArgoUML, nas 

métricas definidas. Por exemplo, o desenvolvedor Toby Bayer/toby é um desenvolvedor cuja 

porcentagem de contribuição de commits defeituosos para a equipe é de 21,3%.  O número 

total de commits defeituosos realizados pela equipe foram 540 (TCDE) enquanto que o 

número total de commits realizados pela equipe até o momento da análise (TCE) foram 

12.468. 

 

A Figura 4.3 (ver Apêndice A) exibe um gráfico apresentando os resultados da métrica 

“Proporção de commits defeituosos do desenvolvedor”. No gráfico, pode-se perceber que, 

apesar dos desenvolvedores core possuírem um maior número absoluto de commits 

defeituosos em relação aos desenvolvedores periféricos e ativos, quando se verifica a 

proporção destes commits em relação ao total de commits realizados por cada um, os 

desenvolvedores core passam a apresentar porcentagens menores, apesar de existirem 

desenvolvedores periféricos com 0% de commits defeituosos. Já a Figura 4.4 (Apêndice A) 

exibe os boxplots das porcentagens para cada grupo de desenvolvedor.  

 

Ao observar os boxplots, pode-se notar que os desenvolvedores core possuem as 

menores porcentagens de proporção de commits defeituosos. Para confirmar esta observação, 

o teste de Fisher-bonferroni foi realizado com as médias obtidas e os valores-P se encontram 

na Tabela 4.4 (ver Apêndice B). Contudo, por meio dos valores-P obtidos, não se pode 
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afirmar que as médias são estatisticamente diferentes considerando um nível de significância 

de 5%. 

 

É válido ressaltar que quatro desenvolvedores, sendo um ativo e três periféricos 

(Sergio Lopes/slopes, Alexey Aphanasyev/alexey, Harald Braun/braunharald e 

Alexander/bohnsorg), não puderam ter esta métrica computada, pois eles, até o momento da 

realização do estudo, possuem 0 (zero)  commits no trunk (ramo principal) do projeto 

ArgoUML. Ou seja, os commits contabilizados para eles no momento da classificação em 

papéis, são commits dos branches (ramos de projeto) do ArgoUML. Ao verificar os papéis 

destes desenvolvedores no próprio site do projeto, eles possuem o papel observer, ou seja, 

segundo o processo do ArgoUML, depois de realizarem alguma modificação no código, os 

observers devem convencer algum membro com o papel de developer para que realizem os 

commits de suas alterações, o que pode explicar o fato deles não possuírem commits no trunk. 

 

A Figura 4.5 (ver APÊNDICE A) exibe o gráfico da métrica “Proporção de commits 

defeituosos em relação à equipe”. Pode-se perceber pelo gráfico, que os desenvolvedores core 

são os que mais contribuem com commits defeituosos para a equipe em relação aos demais. 

Realizando a somatória das porcentagens para cada grupo, os desenvolvedores core são 

responsáveis por aproximadamente 60% dos commits defeituosos computados para a equipe, 

enquanto que os desenvolvedores ativos e periféricos são responsáveis por 18% e 16%, 

respectivamente. Na Figura 4.6 (ver APÊNDICE A) são apresentados os boxplots com as 

médias das porcentagens da métrica “Proporção de commits defeituosos em relação à equipe”.  

 

Na média, cada desenvolvedor core contribui com 12% do total dos commits 

defeituosos para a equipe, enquanto que a média para os desenvolvedores ativos é de 2,5%. 

Por fim, os desenvolvedores periféricos contribuem, na média, com somente com 0,6% do 

total dos commits defeituosos, embora existam dois desenvolvedores (toby, euluis) com 

valores de 6,8% e 2,2% caracterizados como outliers. Os resultados obtidos para o teste 

estatístico de Fisher-bonferroni se encontram na Tabela 4.5 (ver APÊNDICE B). Ao 

considerar uma significância de 5%, pode-se afirmar que o grupo de desenvolvedores core 

realmente se destacam em relação aos ativos e periféricos, em outras palavras, eles realmente 

contribuem com uma quantidade maior de commits defeituosos para a equipe. Já com relação 

aos ativos comparados com os periféricos, não pode-se afirmar que as médias de ambos são 
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realmente diferentes ao considerar a significância de 5%. Por fim, embora a métrica 

“Proporção de commits defeituosos em relação à equipe” tenha mostrado que o grupo de 

desenvolvedores core é o responsável pela grande maioria dos commits defeituosos para a 

equipe, a análise da métrica “Proporção de commits realizados em relação a equipe” busca 

avaliar quais desenvolvedores contribuem com mais commits considerando a totalidade deles, 

sejam commits defeituosos ou não. A Figura 4.7 (ver APÊNDICE A) exibe o gráfico da 

métrica “Proporção de commits realizados em relação a equipe”. Analisando o gráfico, pode-

se perceber que os desenvolvedores core são os maiores responsáveis pelos commits 

realizados na equipe, seguidos dos desenvolvedores ativos. 

 

Ao somar as porcentagens dos desenvolvedores core, eles possuem uma contribuição 

de aproximadamente 73% do total de commits realizados para a equipe, enquanto que os 

desenvolvedores ativos e periféricos contribuem com 16% e 9%, respectivamente. A Figura 

4.8 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots com as médias das porcentagens dos 

desenvolvedores para a métrica “Proporção de commits realizados em relação a equipe”. 

 

Os valores-P obtidos após se realizar o teste de Fisher-bonferroni com as médias, estão 

descritos na Tabela 4.6 (ver APÊNDICE B). Ao considerar uma significância de 5%, pode-se 

afirmar que a média das porcentagens dos desenvolvedores core realmente se diferem das 

encontradas para os grupos de ativos e periféricos. Logo, pode-se afirmar que os 

desenvolvedores core claramente contribuem com mais commits realizados para a equipe, 

enquanto que a diferença entre as médias dos desenvolvedores ativos e periféricos não pode 

ser confirmada, considerando a significância de 5%. 

 

Tendo apresentado os resultados obtidos, a pergunta “Desenvolvedores core e ativos 

realizam proporcionalmente menos commits defeituosos?”, pode ser respondida da seguinte 

maneira: no contexto do projeto ArgoUML, não se pode afirmar que  algum dos três grupos 

realizam proporcionalmente menos commits defeituosos, no entanto segundo os resultados 

obtidos, pode-se afirmar que o grupo de desenvolvedores core é o que mais contribui com 

commits defeituosos para a equipe, bem como é o que contribui com mais commits para a 

equipe.  
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Mineração de Tamanho de Commits. Os resultados obtidos pela mineração de tamanho 

de commits estão descritos na Tabela 4.7 (ver APÊNDICE B) e na Tabela 4. (ver APÊNDICE 

B). As tabelas apresentam cada desenvolvedor, seu respectivo papel e seus valores para as 

métricas definidas na Tabela 3.2 (ver APÊNDICE B). A Tabela 4.7 (ver APÊNDICE B) 

apresenta as métricas relacionadas às classes enquanto que a Tabela 4. (ver APÊNDICE B) 

apresenta as métricas relacionadas aos métodos e às linhas de código. Por exemplo, o 

desenvolvedor core Linus Tolke/Linus possui um total de 14.971 classes modificadas ao longo 

de todos os seus commits realizados no trunk do ArgoUML. 

 

Através da Tabela 4.8 (ver APÊNDICE B) pode-se perceber, por exemplo, que o 

desenvolvedor Marcos Aurélio/maurelio1234, apesar de ser periférico, possui valores elevados 

para as métricas de tamanho de commits (ex: 126.053 linhas adicionadas) A Figura 4.12, (ver 

APÊNDICE A) apresenta um gráfico de barras com os valores da métrica “Total de classes 

adicionadas”. Pelo gráfico, pode-se perceber que o desenvolvedor com maior número de 

classes adicionadas é o Marcos Aurélio/maurelio1234, que possui um total de apenas 199 

commits no ramo principal (/trunk) do ArgoUML.  

  

 A Figura 4.9 (ver APÊNDICE A) apresenta as médias em boxplots de cada grupo de 

desenvolvedor referentes à métrica “Total de classes adicionadas”. Pelos boxplots, pode-se 

perceber que o grupo com maior quantidade de classes adicionadas são os desenvolvedores 

core. Pode-se notar também o desenvolvedor Marcos Aurélio/maurelio1234, aparecendo 

como um outlier no grupo de desenvolvedores periféricos. Procurando confirmar as 

observações, realizou-se um teste de Fisher-Bonferroni para comparar as médias desta 

métrica. Os valores obtidos estão contidos na Tabela 4.9 (ver APÊNDICE B). Contudo, ao 

considerar um nível de significância de 5%, não pode-se dizer que há uma diferença 

estatística entre as médias apresentadas. 

 

A Figura 4.13 (ver APÊNDICE A) apresenta um gráfico de barras com os valores da 

métrica “Total de classes modificadas”. Pelo gráfico pode-se observar que o grupo detentor de 

maior número de classes modificadas são os desenvolvedores core. A Figura 4.10 (ver 

APÊNDICE A) apresenta os boxplots com as médias de cada grupo para esta métrica. 
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Ao observar os boxplots, fica mais claro que os desenvolvedores core possuem uma 

maior quantidade de classes modificadas ao longo de seus commits. Para confirmar essa 

observação realizou-se o teste de Fisher-bonferroni cujos valores-P estão presentes na Tabela 

4.10 (ver APÊNDICE B). Ao considerar um nível de significância de 5%, pode-se dizer que 

os desenvolvedores core realmente possuem uma concentração significativamente maior de 

classes modificadas comparados aos desenvolvedores ativos e periféricos. Contudo, não se 

pode confirmar a diferença entre as médias dos desenvolvedores ativos e periféricos. 

 

A Figura 4.14 (ver APÊNDICE A) apresenta um gráfico de barras com os valores da 

métrica “Total de classes removidas”. Observando o gráfico, o grupo de desenvolvedores core 

parece também deter a maior quantidade de classes removidas, contudo o desenvolvedor 

periférico Marcos Aurélio/maurelio1234 é o que possui a maior quantidade de classes 

removidas ao longo dos commits. A Figura 4.11 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots 

para os valores da métrica “Total de classes removidas”. 

  

Ao observar os boxplots, pode-se notar que o grupo de desenvolvedor core também é o 

que possui o maior número de classes removidas. Para confirmar essa observação também se 

realizou o teste de Fisher-bonferroni para a comparação das médias. Os valores obtidos estão 

contidos na Tabela 4.11 (ver APÊNDICE B). Contudo, ao se considerar um nível de 

significância de 5%, não se pode confirmar a diferença entre as médias apresentadas pelos 

grupos. 

 

 A Figura 4.16 (ver APÊNDICE B) exibe o gráfico de barras com os valores de cada 

grupo de desenvolvedor para a métrica “Total de métodos adicionados”. Mais uma vez o 

desenvolvedor periférico Marcos Aurélio/maurelio1234 se destaca com o maior número de 

métodos adicionados ao longo dos commits. A Figura 4.15 (ver APÊNDICE B) apresenta os 

boxplots para os valores da métrica “Total de métodos adicionados”.  

 

 Embora todos os grupos apresentem ouliers, pelos boxplots, pode-se notar que o grupo 

de desenvolvedores core se sobressaem na obtenção de métodos adicionados ao longo dos 

commits. Para confirmar esta observação, realizou-se o teste de Fisher-bonferroni para 

comparar as médias de cada grupo de desenvolvedor. Os valores obtidos estão contidos na 

Tabela 4.12 (ver APÊNDICE B). Ao considerar um valor de significância de 5%, o teste 
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confirma observação de que os desenvolvedores core, em relação aos desenvolvedores 

periféricos, realmente possuem uma quantidade maior de métodos adicionados ao longo dos 

commits, enquanto que o mesmo não pode ser afirmado ao comparar core com ativos, e ativos 

com periféricos. 

 

 A próxima métrica a ser analisada é o “Total de métodos modificados”. A Figura 4.18 

(ver APÊNDICE A) exibe o gráfico de barras com os valores desta métrica. Pelo gráfico, 

nota-se que o grupo de desenvolvedores core é o que mais possui métodos modificados ao 

longo dos commits, seguido dos desenvolvedores ativos. A Figura 4.17 (ver APÊNDICE A) 

exibe os boxplots com os valores desta métrica. 

 

 Através dos boxplots, pode-se notar que o grupo de desenvolvedor core se destaca 

claramente em relação aos outros grupos de ativos e periféricos. Para confirmar esta 

impressão, também se executou o teste de Fisher-bonferroni para comparação das médias. Os 

valores encontram-se na Tabela 4.13 (ver APÊNDICE B). Ao se considerar o nível de 

significância de 5%, pode-se afirmar que o grupo de desenvolvedores core realmente se difere 

com uma quantidade maior de métodos modificados ao longo dos commits, enquanto que não 

se pode afirmar uma diferença significativa entre as médias dos desenvolvedores periféricos e 

ativos. 

 

As próximas métricas a serem analisadas são: “Total de linhas adicionadas” e “Total 

de linhas removidas”. A Figura 4.20 (ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico de barras 

contendo os valores para a métrica “Total de linhas adicionadas”. Através do gráfico pode-se 

perceber que os desenvolvedores que possuem o maior valor para estas métricas são: Linus 

Tolke/Linus (core) e Marcos Aurélio/maurelio1234 (periférico). Embora alguns 

desenvolvedores periféricos (ex: Thorsten Sturm/1sturm e Jeremy Bennett/jeremybennett) 

também apresentem valores consideráveis, a maioria deles aprasentam valores pequenos ou 

próximos de zero. A Figura 4.19 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots com os valores da 

métrica “Total de linhas adicionadas”. Os valores-P encontrados estão contidos na Tabela 

4.14 (ver APÊNDICE B). Pelos valores-P encontrados, pode-se afirmar que os 

desenvolvedores core também se destacam nessa métrica em relação aos desenvolvedores 

ativos e periféricos, considerando um nível de significância de 5%. Contudo, uma diferença 

entre as médias dos desenvolvedores ativos e periféricos não pode ser afirmada. 
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 Por fim, a última métrica de tamanho de commits a ser analisada é a “Total de linhas 

removidas”. A Figura 4.22 (ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico de barras com os valores 

de cada grupo de desenvolvedor para esta métrica. Pelo gráfico, pode-se notar uma diferença 

clara entre os grupos de desenvolvedores core e ativos em relação aos desenvolvedores 

periféricos. Os boxplots com os valores de cada grupo estão contidos na Figura 4.21 (ver 

APÊNDICE A). 

  

Assim como no gráfico, há uma diferença aparente entre o grupo de desenvolvedores 

core e os demais. Os valores-P encontrados para o teste de Fisher-bonferroni realizado com as 

médias de cada grupo, encontram-se na Tabela 4.15 (ver APÊNDICE B). Mais uma vez, ao 

considerar o nível de significância de 5% pode-se afirmar que os desenvolvedores core se 

destacam em relação aos demais, enquanto que o mesmo não pode ser afirmado ao comparar 

as médias dos desenvolvedores ativos e periféricos. 

 

Uma vez demonstrados os resultados obtidos pra as métricas da mineração de tamanho 

de commits, a pergunta “Desenvolvedores core e ativos realizam commits maior de maior 

tamanho?”, pode ser respondida da seguinte maneira: Considerando as métricas: “Total de 

linhas adicionadas”, “Total de classes modificadas”, “Métodos modificados” e “Linhas 

removidas”, o grupo de desenvolvedores core realizam commits maiores do que os grupos de 

ativos e periféricos, pois os valores-P encontrados para estas métricas foram significativos. 

Além disto, os valores-P encontrados para a métrica “Total de métodos adicionados”, também 

denuncia um destaque do grupo de desenvolvedor core em relação ao grupo de 

desenvolvedores periféricos. Já com relação aos grupos de desenvolvedores ativos e 

periféricos, não foram encontrados valores-P significativos que denunciassem a diferença das 

médias dos mesmos nas métricas analisadas. 

 

Mineração de Bugs Prioritários. As Tabelas 4.16 e 4.17 (ver APÊNDICE A) 

apresentam os resultados obtidos da mineração de bugs prioritários no projeto ArgoUML. 

Assim como para a mineração de commits defeituosos, na mineração de bugs prioritários 

também foram definidas três métricas para a análise dos resultados (Tabela 3.2 ver 

APÊNDICE B). Por exemplo, o desenvolvedor Bob Tarling/bobtarling é o desenvolvedor 

cuja métrica “Proporção de bugs prioritários em relação a equipe” é a maior dentre os 
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desenvolvedores (23%), possuindo 801 bugs prioritários resolvidos (BP) em relação a um 

total de 3411 bugs prioritários solucionados pela equipe (TBPE). A Tabela 4. (ver 

APÊNDICE B) apresenta os dados absolutos, ou seja, o número de bugs de prioridade alta, 

média e urgente resolvidos por cada desenvolvedor, já a Tabela 4. (ver APÊNDICE B) 

apresenta os dados computados para cada métrica presente na Tabela 3.2 (ver APÊNDICE B). 

 

A Figura 4.23 (ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico para os resultados da métrica 

“Proporção de bugs prioritários do desenvolvedor”. Através do gráfico, pode-se notar que não 

há muita diferença entre as porcentagens dos grupos. Os valores de porcentagens mais baixos 

estão no grupo de desenvolvedores periféricos (ex: 50% e 56%) embora o grupo também 

possua 8 desenvolvedores cujo valor é de 100% para a métrica. A Figura 4.24 (ver 

APÊNDICE A) apresenta os boxplots com as médias das porcentagens da métrica “Proporção 

de bugs prioritários do desenvolvedor”. Pela figura, pode-se perceber que as médias estão 

bem próximas, 92% para os desenvolvedores core, 90% para os desenvolvedores ativos e 89% 

para os desenvolvedores periféricos. Os valores-P obtidos no teste de Fisher-bonferroni estão 

descritos na Tabela 4.18 (ver APÊNDICE B).  

 

Considerando um nível de significância de 5%, não se pode afirmar uma diferença 

entre as médias dos grupos. Vale ressaltar que, para esta métrica, 7 (sete) desenvolvedores 

foram desconsiderados, sendo 1 ativo e 6 periféricos. Os desenvolvedores foram: Sergio 

Lopes/slopes, Alexander/b_ohnsorg, Kunle Odutola/kunle, Marko Boger/boger, Oliver 

Heyden/5heyden, Thorsten Sturm/1sturm e abonner. Para tais desenvolvedores, não foram 

encontradas nenhuma resolução de bugs no repositório de bugs do ArgoUML. 

 

Já a Figura 4.25 (ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico para os valores da métrica 

“Proporção de bugs prioritários em relação a equipe”. Ao visualizar o gráfico, pode-se 

perceber que o grupo que mais contribui com correções de bugs prioritários para a equipe, é o 

grupo dos desenvolvedores core seguido dos desenvolvedores ativos. Ao somar as 

porcentagens de contribuição de cada desenvolvedor core, percebe-se que eles contribuem 

com 60% dos bugs prioritários corrigidos para o projeto, enquanto que os desenvolvedores 

ativos e periféricos contribuem com 23% e 10%, respectivamente. 
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A Figura 4.26 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots para a métrica “Proporção de 

bugs prioritários em relação a equipe”. Na média, cada desenvolvedor core contribui com 

13,2% do total de bugs prioritários corrigidos no projeto, enquanto que cada desenvolvedor 

ativo e periférico contribuem, na média, com os valores de 3,3% e 0,4% respectivamente. Um 

desenvolvedor ativo que se destaca é o Jaap Branderhorst/kataka (outlier no boxplot da 

Figura 4.26), que apresenta uma porcentagem de contribuição maior do que os 

desenvolvedores Linus Tolke/Linus e Markus Klink/mkl do grupo de desenvolvedores core. Os 

valores-P obtidos para esta métrica estão contidos na Tabela 4.19 (ver APÊNDICE B). 

 

Com os valores-P obtidos, pode-se afirmar que há uma diferença entre as médias dos 

desenvolvedores core em relação aos desenvolvedores ativos e periféricos, considerando uma 

significância de 5%. Contudo, o mesmo não pode ser afirmado ao comparar as médias dos 

desenvolvedores ativos e periféricos.  

 

Após analisar as métricas referentes aos bugs prioritários, a terceira métrica 

“Proporção de bugs resolvidos em relação à equipe”, busca analisar a contribuição dos 

desenvolvedores em relação aos bugs como um todo (sejam prioritários ou não), com o 

objetivo de verificar se o mesmo grupo de desenvolvedores que mais realiza correções de 

bugs prioritários é o mesmo que realiza mais correções de bugs para a equipe. A Figura 4.27 

(ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico de barras para a métrica “Proporção de bugs 

resolvidos em relação à equipe”. Pelo gráfico, pode-se perceber que o grupo de 

desenvolvedores core ainda é o que mais contribuiu com correções de bugs como um todo 

para a equipe do projeto. O segundo grupo que mais contribuiu é o de desenvolvedores ativos, 

novamente com o Jaap Branderhorst/kataka (outlier no boxplot da Figura 4.28 ver 

APÊNDICE A) se destacando com 12,7% das correções totais de bugs. A Figura 4.28 (ver 

APÊNDICE A) apresenta os boxplots da para a métrica “Proporção de bugs resolvidos em 

relação à equipe”. 

  

Na média, cada desenvolvedor core contribui com 12,9% dos bugs corrigidos no 

projeto ArgoUML, cada desenvolvedor ativo contribui com 3,5% e, por fim, cada 

desenvolvedor periférico contribui com 0,4%.  O desenvolvedor Sergio Lopes/slopes, apesar 

de ser ativo, não apresentou nenhuma correção de bug, seja ele prioritário ou não. Ao realizar 

uma consulta sobre quais bugs teriam sido assinalados para ele no sistema de controle de 
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mudanças do projeto ArgoUML, a consulta retornou 0 resultados. No entanto, analisando os 

logs retornados pela mineração de processo, juntamente com o sistema de controle de 

mudanças do ArgoUML, percebeu-se que tal desenvolvedor apresenta fechamentos de bug 

(um dos motivos pelos quais ele foi classificado como desenvolvedor ativo). Uma possível 

explicação para isto é que ele possa realizar tarefas de verificar se os bugs tidos como 

corrigidos, por outros desenvolvedores, realmente foram corrigidos e, em caso positivo, 

realiza o fechamento do bug. Como explicado na Seção 4.1.3, a mineração de bugs 

prioritários considera como o autor da correção, aquele que atualizou o estado do bug para 

“FIXED” e não aquele que fechou o bug (que atualizou o estado para “CLOSED”). 

 

 Os valores-P obtidos para as médias da métrica “Proporção de bugs resolvidos em 

relação à equipe” estão contidos na Tabela 4.20 (ver APÊNDICE B). Considerando uma 

significância de 5%, pode-se afirmar que as médias dos desenvolvedores core em relação aos 

ativos e periféricos é realmente diferente, o que confirma o fato de eles corrigirem mais bugs 

prioritários para a equipe, no entanto, ao comparar as médias dos desenvolvedores ativos e 

periféricos entre si, não se pode afirmar que há uma diferença significativa entre as médias. 

Tendo apresentado os resultados da mineração de bugs prioritários no projeto 

ArgoUML, a pergunta “Desenvolvedores core e ativos solucionam proporcionalmente mais 

bugs tidos como prioritários?”, pode ser respondia da seguinte maneira: Através dos valores-

P obtidos, não se pode afirmar que desenvolvedores core e ativos são os desenvolvedores que 

mais solucionam proporcionalmente bugs prioritários, no entanto o grupo de desenvolvedores 

core é o que contribui com mais bugs prioritários resolvidos para a equipe e é o que mais 

contribui com bugs como um todo para equipe também. 

 

4.2. Estudo conduzido no projeto de uma empresa privada 

 

Esta seção descreve os detalhes do estudo empírico de avaliação da contribuição de 

desenvolvedores para o projeto de empresa privada.  

 

4.2.1. Classificação dos desenvolvedores 

 

Na classificação dos desenvolvedores realizada do projeto comercial, foram 

considerados apenas dois repositórios de software: repositório de código (Subversion) e 
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repositório de mudanças (ClearQuest), pois até o presente momento a ferramenta utilizada 

para extrair as ações FRASR não dá suporte à extração das comunicações arquivadas 

utilizadas pela empresa. Embora neste estudo não se tenha utilizado a lista de e-mails, isto não 

impacta nos resultados da classificação, pois, para os papéis analisados por este estudo, ou 

seja, desenvolvedores core, ativos e periféricos, o envio de e-mails não é um pré-requisito tal 

como é para o papel de reportador de bugs. Logo, ainda que o repositório de e-mails não 

tenha sido utilizado na etapa de classificação, ainda foi possível classificar os desenvolvedores 

core, ativos e periféricos. 

 

 Após efetivada a coleta das ações dos desenvolvedores por meio da ferramenta 

FRASR, a técnica de mineração de processo DCA foi utilizada com o auxílio da técnica OTM 

para identificar os padrões que se caracterizaram como desenvolvedores core, ativos e 

periféricos. A Tabela 4.21 (ver APÊNDICE B) apresenta como ficou a classificação em 

papéis. A tabela apresenta a denominação do desenvolvedor, o papel, o total de ações no 

repositório de código (adições, modificações, remoções etc.) e o total de ações no repositório 

de mudanças (criação de bugs, fechamento de bugs etc.). Para evitar expor as informações da 

empresa privada, foram atribuídas denominações para os desenvolvedores de acordo com os 

seus papéis, por exemplo, os desenvolvedores core foram denominados de Core01 e Core02, 

já os desenvolvedores ativos de Ativo01, Ativo02 e assim por diante. 

 

 Uma característica da classificação em papéis deste projeto, que difere da classificação 

do projeto ArgoUML é o fato de alguns desenvolvedores periféricos possuírem bem mais 

ações do que os desenvolvedores classificados como ativos. No entanto, algumas 

características da empresa devem ser consideradas para explicar a diferença nestes resultados. 

A empresa cujo projeto de software fez parte do estudo, utiliza um processo de software 

baseado no Processo Unificado (RUP), e, portanto, possui papéis como testadores, 

implementadores, gerentes de projeto, analistas de requisitos, designers, arquitetos etc. Por 

mais que um gerente de projeto, por exemplo, tenha atuado muito tempo na empresa, ele 

dificilmente terá fechado um bug (Ticket-closed) que é um requisito para que o desenvolvedor 

seja classificado como ativo ou core. Além disto, um testador pode ter diversas alterações, 

modificações e adições no repositório do projeto, no entanto, tais ações podem ser referentes à 

artefatos como planilhas e documentos, ou seja, não necessariamente código-fonte. Uma vez 



44 

 

 

explicado como se deu a classificação de papéis dos desenvolvedores da empresa, a seção a 

seguir descreve os resultados obtidos nas minerações de repositórios. 

 

4.2.2. Mineração de Repositórios de Software 
 

Esta seção descreve as minerações de repositório de software que foram realizadas no 

projeto da empresa privada. As minerações, assim como no projeto do ArgoUML, foram: 

commits defeituosos, tamanho de commits e bugs prioritários. A seguir, cada mineração para 

este projeto é descrita. 

 

Mineração de Commits Defeituosos. A mineração de commits defeituosos para a 

empresa privada foi baseada na mineração presente em (ŚLIWERSKI, ZIMMERMANN e 

ZELLER, 2005). A mineração consiste nos seguintes passos: 

 

1. Verificar os commits que corrigiram defeitos 

a. Analisar o link que existe entre o commit e a requisição de mudança para qual 

ele foi feito 

2. Verificar o local das alterações exercidas pelo commit 

3. Buscar o commit que foi responsável por introduzir as alterações que tiveram de ser 

modificadas para que o defeito fosse corrigido. 

 

Na empresa analisada, cada commit efetuado aponta para uma requisição de mudança 

existente no sistema de gerência de mudanças (ClearQuest). Cada requisição de mudança 

possui um número de identificação (Id), esse número de identificação é composto por 5 

caracteres seguidos de 8 números, por exemplo, “ABCDE00000001”. Desta maneira, os 

commits realizados devem possuir em seus comentários, o(s) Id(s) das requisições de 

mudanças para quais eles foram feitos, sejam requisições que representam defeitos, ou novas 

funcionalidades. Em outras palavras o Id da requisição de mudança nos comentários do 

commit, é o link entre o commit e aquela requisição de mudança. A seguir, uma análise do link 

existente entre o commit e a requisição de mudança é realizada. O objetivo da análise é 

verificar se a requisição de mudança é de fato um defeito. Para isto, a mineração captura o Id 

presente nos comentários do commit e verifica no ClearQuest se o Id é referente a uma 

requisição de mudança que foi originada nos ambientes de Teste, Homologação ou Produção, 

o que a caracteriza como um defeito. 
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 Uma vez analisado o link entre o commit de revisão (��) e o defeito que ele procura 

corrigir, a mineração identifica em cada arquivo submetido, os locais modificados pelo 

commit no código, isto é, as linhas adicionadas e as linhas removidas (Passo 2). Esta 

verificação é realizada através do comando diff do Subversion (Figura 4.5 ver APÊNDICE A), 

analisando a revisão atual dos arquivos (��) e a revisão anterior de cada arquivo (����). Após 

identificado o local das mudanças, o comando blame (Figura 4.1 ver APÊNDICE A) é 

utilizado para identificar  os commits que foram responsáveis por introduzir o conteúdo que 

teve que ser modificado para que o defeito fosse corrigido. Estes últimos commits são os 

considerados como commits defeituosos. 

 

Mineração de Tamanho dos Commits. Para realizar a mineração de tamanho de 

commits, todos os commits do projeto da empresa privada, foram recuperados. Para cada 

commit recuperado, contabilizaram-se as classes adicionadas, as classes removidas e as 

classes modificadas no mesmo. Após tal contabilização, o diff (Figura 4.2 ver APÊNDICE A) 

de cada arquivo do commit, foi realizado em relação a revisão anterior. Desta maneira, as 

métricas métodos adicionados, métodos modificados, linhas de código adicionadas e linhas 

de código removidas (Tabela 3.2 ver APÊNDICE B), foram contabilizadas. Os métodos 

modificados são contabilizados quando se pode verificar a assinatura de um método dentro do 

diff, porém, as adições e subtrações de linhas estão dentro do método. As linhas adicionadas 

são todas as linhas cujo sinal é positivo no diff, já as linhas removidas são contabilizadas para 

as linhas cujo sinal é negativo. Adições e remoções referentes à comentários não são 

contabilizados, assim como quebras de linhas de um mesmo comando, ou fechamentos e 

aberturas de chaves em outras linhas não são contabilizadas. 

 

Mineração de Bugs Prioritários. A mineração de bugs prioritários deste projeto 

consistiu em buscar no repositório de mudanças, as requisições classificadas como bugs e 

cadastradas como prioritárias. Após isto, a mineração buscou verificar quais os 

desenvolvedores responsáveis por resolvê-las. No ClearQuest, cada requisição é chamada de 

demanda. Cada demanda pode possuir quatro valores para a prioridade: Imediata, Alta, Média 

e Baixa. Cada demanda também possui uma origem, ou seja, a fase do processo em que ela 

foi gerada. As demandas cujas origens são: Teste, Produção e Homologação, são demandas 

que foram criadas nessas fases e, portanto, foram consideradas como bugs. 
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Para este estudo, os bugs considerados como prioritários foram aqueles cujo valor de 

prioridade são: “Imediata”, “Alta” e “Média”. Como nesta dissertação, outro estudo empírico 

sobre bugs prioritários foi executado no projeto ArgoUML, para que os dados colhidos em 

ambos os estudos fossem comparáveis, os valores de prioridades foram unificados. A Tabela 

4.22 (ver APÊNDICE B) apresenta o esquema de unificação dos bugs prioritários do projeto 

da empresa privada. 

 

Por fim, os desenvolvedores que foram considerados como autores das correções dos 

bugs, foram os desenvolvedores que alteraram o estado do bug para 

“Concluir_implementação” no sistema ClearQuest, que seria o equivalente ao estado 

“FIXED” existente no sistema de gestão de mudanças do projeto ArgoUML. Uma vez 

explicado o funcionamento da mineração de bugs prioritários para o projeto da empresa 

privada, a seção a seguir descreve a análise dos resultados colhidos por esta mineração. 

 

4.2.3. Análise dos Resultados 
 

Esta seção tem por objetivo descrever a análise dos resultados das minerações efetivadas 

no projeto da empresa privada: commits defeituoso, tamanho de commits e bugs prioritários.  

 

Mineração de Commits Defeituosos. A Tabela 4.23 (ver APÊNDICE B) apresenta os 

resultados obtidos para cada desenvolvedor na mineração de commits defeituosos, 

contabilizando as métricas presentes na Tabela 3.2 (ver APÊNDICE B). Por exemplo, os 

desenvolvedores pablo.gadulfo e daniel.costa, são os desenvolvedores que mais possuem 

commits defeituosos. Os dados utilizados para a mineração de commits defeituosos neste 

projeto foram os commits de 31 de janeiro de 2008 a 31 de janeiro de 2009, pois foram os 

dados disponibilizados até o presente momento. 

 

Uma característica peculiar da mineração de repositórios deste projeto, é que quase 

todos os desenvolvedores classificados como periféricos obtiveram 0 (zero) resultados. Tal 

característica pode ser explicada pelo fato de que, as alterações e adições no Subversion 

contabilizadas no momento da classificação, foram referentes a arquivos binários e não 

código-fonte, ou seja, as alterações foram documentos de caso de uso, planilhas de 

planejamento de projeto, planilhas de planejamento de testes etc. Como na classificação 
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utilizada neste estudo os desenvolvedores periféricos não precisam ter fechamentos de bugs 

para serem classificados como tal, é provável que grande parte deles não manipulem código-

fonte. Para confirmar esta suposição, a equipe de desenvolvimento da empresa foi consultada 

para indicar quais seriam os papéis reais dos desenvolvedores periféricos A Tabela 4.24 (ver 

APÊNDICE B) mostra a relação dos desenvolvedores periféricos com os seus papéis na 

empresa. 

De acordo com a tabela, apenas dois desenvolvedores periféricos executam ou 

executaram o papel de implementadores na empresa (Perif29 e Perif17), ou seja, manipulam 

código-fonte. Ao indagar os colaboradores da empresa sobre o histórico de atividades destes 

dois implementadores, pôde-se constatar que o Perif29 foi remanejado para outro projeto em 

pouco tempo (aproximadamente 2 meses) e neste período as demandas no sistema ClearQuest 

eram cadastradas para o desenvolvedor Ativo03 que o estava supervisionando na época. Já o 

desenvolvedor Perif17, no início do projeto, foi responsável por realizar um treinamento para 

a equipe sobre as tecnologias que seriam utilizadas, motivo pelo qual ele possui 4 ações no 

repositório de código do projeto em questão. Desta maneira, para as análises subsequentes, 

apenas o desenvolvedor perif29 será considerado como desenvolvedor periférico para as 

análises, uma vez que ele é o único do grupo que atuou no projeto gerando novas 

funcionalidades. Além disto, os desenvolvedores ativos Ativo06, Ativo01 e Ativo02, também 

serão desconsiderados nas análises desta mineração, pois os mesmos ainda não faziam parte 

do projeto no período considerado para esta mineração. 

 

A Figura 4.29 (ver APÊNDICE A) exibe um gráfico que apresenta os resultados da 

métrica “Proporção de commits defeituosos do desenvolvedor”. No gráfico, pode-se perceber 

que as porcentagens não diferem muito entre os desenvolvedores. Já a Figura 4.30 (ver 

APÊNDICE A) apresenta os boxplots das porcentagens para cada grupo de desenvolvedor. As 

médias das porcentagens para cada grupo são: 7,8% para desenvolvedores core, 5,9% para 

desenvolvedores ativos e 4,9% para desenvolvedores periféricos. Ao realizar o teste de 

Fisher-bonferroni, os valores-P obtidos encontram-se na Tabela 4.25 (ver APÊNDICE B). 

 

Ao considerar uma significância de 5%, não se pode afirmar que há uma diferença entre 

as médias obtidas pelos grupos de desenvolvedores core, ativos e periféricos. Dando 

continuidade à análise, a Figura 4.31 (ver APÊNDICE A) exibe o gráfico da métrica 

“Proporção de commits defeituosos em relação a equipe”. Pode-se perceber pelo gráfico que 
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os desenvolvedores Core01, Ativo03 e Ativo04 são os que mais contribuem com commits 

defeituosos para a equipe. A equipe de desenvolvedores core contribui com 34% dos commits 

defeituosos para a equipe, enquanto que os desenvolvedores ativos contribuem com 61%, 

ficando o grupo de desenvolvedores periféricos com 4%.  Na Figura 4.32 (ver APÊNDICE A) 

são apresentados os boxplots para esta métrica. 

Ao analisar os boxplots, pode-se notar que os valores entre os grupos estão próximos um 

dos outros, apesar do espalhamento presente nos valores dos desenvovledores ativos e core. 

Para verificar se há alguma diferença entre as médias dos grupos, o teste de Fisher-bonferroni 

foi realizado, valores os valores-P que estão contidos na Tabela 4.26 (ver APÊNDICE B). Ao 

analisar a tabela, concluiu-se que também não há como afirmar que há uma diferença entre as 

médias dos grupos, considerando uma significância estatística de 5%. 

 

A terceira métrica a ser analisada para a mineração de commits defeituosos é a 

“Proporção de commits realizados em relação a equipe”, que busca analisar quais os 

desenvolvedores que contribuíram com mais commits para a equipe em relação aos demais. A 

Figura 4.33 apresenta o gráfico de barras que exibe os resultados para esta métrica. Pelo 

gráfico, pode-se notar que somente o desenvolvedor Ativo03 detém 45,6% das contribuições 

de commits para a equipe. Os desenvolvedores core contribuíram com 20% dos commits 

realizados em relação a equipe, já os desenvolvedores ativos e periféricos, contribuíram com 

76% e 4 % Respectivamente. A Figura 4.34 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots para a 

métrica “Proporção de commits em relação à equipe”. 

 

Ao analisar os boxplots, mais uma vez pode-se notar que as médias estão bem próximas 

entre os grupos. O teste de Fisher-bonferroni foi utilizado mais uma vez com o intuito de 

comparar as médias (Tabela 4.27 (ver APÊNDICE B). Contudo, mais uma vez constatou-se 

que, ao se considerar uma significância estatística de 5% não é possível afirmar uma diferença 

entre as médias apresentadas pelos grupos de desenvolvedores. 

 

Tendo analisado os resultados obtidos através da mineração de commits defeituosos no 

projeto da empresa privada, a pergunta que conduziu o estudo “Desenvolvedores core e ativos 

realizam proporcionalmente menos commits defeituosos?”, pode ser respondida da seguinte 

maneira: No contexto analisado do projeto da empresa privada, apesar de existirem 

desenvolvedores que se destacam em valores, como o ativo03, que obteve 45% da 
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contribuição de commits em relação à equipe e 32% de commits defeituosos em relação à 

equipe, não há como afirmar que um grupo de desenvolvedores realiza proporcionalmente 

menos commits defeituosos em relação aos demais. Tal resultado pode ter ocorrido em virtude 

da amostra dos dados limitada considerada na mineração. A Seção 4.3 irá tratar sobre esta 

questão. 

 

Mineração do Tamanho dos Commits. Os resultados obtidos pela mineração de 

tamanho de commits para o projeto da empresa privada estão descritos na Tabela 4.28 e na 

Tabela 4. (ver APÊNDICE B). As tabelas apresentam cada desenvolvedor, seu respectivo 

papel e seus valores para as métricas definidas na Tabela 3.2. A Tabela 4.28 (ver APÊNDICE 

B) apresenta as métricas relacionadas às classes enquanto que a Tabela 4. (ver APÊNDICE B) 

apresenta as métricas relacionadas aos métodos e às linhas de código. Os dados considerados 

para a mineração de tamanho de commits da empresa privada foram commits do período de 

março de 2008 a junho de 2008, por serem os dados obtidos até o presente momento desta 

mineração. 

 

Para as análises subsequentes, assim como na mineração de commits defeituosos, 

apenas o desenvolvedor Perif29 será considerado para o grupo do desenvolvedor periférico, 

por ter sido o único atuante no projeto desenvolvendo funcionalidades deste grupo. Além 

disto, os desenvolvedores core e ativos com 0 (zero) resultados nas métricas, também serão 

desconsiderados, pois, no período considerado na mineração, eles ainda não faziam parte da 

empresa. A Figura 4.35 (ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico de barras para a métrica 

“Total de classes adicionadas”. Pelo gráfico, percebe-se que o desenvolvedor Ativo03 é o que 

mais se destaca considerando esta métrica. 

 

A Figura 4.36 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots para o total de classes 

adicionadas de cada grupo. Analisando os boxplots, nota-se que embora os desenvolvedores 

ativos tenham dados mais espalhados, não se percebe uma diferença aparente entre os valores 

de cada grupo. Os valores-P obtidos para o teste de Fisher-bonferroni encontram-se na Tabela 

4.30 (ver APÊNDICE B). Analisando os valores P obtidos pelo teste e considerando uma 

significância estatística de 5%, realmente não se pode afirmar que as médias dos valores 

obtidos para cada grupo de desenvolvedores são diferentes. 

 



50 

 

 

 A próxima métrica a ser analisada é “Total de classes modificadas”. A Figura 4.37 

(ver APÊNDICE A) exibe o gráfico de barras para esta métrica. Mais uma vez, o Ativo03 

detém a maior quantidade de classes modificadas ao longo dos commits. Já a Figura 4.38 (ver 

APÊNDICE A) apresenta os boxplots de cada grupo com os devidos valores. Analisando os 

boxplots, percebe-se que o grupo de desenvolvedores periféricos é o que possui os valores 

mais baixos e, apesar do espalhamento maior no boxplot dos desenvolvedores ativos em 

relação ao desenvolvedor core, não se observa uma diferença aparente em relação as médias. 

Para confirmar tais observações, realizou-se o teste de Fisher-bonferroni com o intuito de 

comparar as médias de cada grupo. Os resultados estão presentes na Tabela 4.31 (ver 

APÊNDICE B). No entanto, ao analisar os valores-P obtidos, não se pode afirmar uma 

diferença entre as médias de cada grupo, considerando uma significância estatística de 5%. 

 

 A terceira métrica a ser avaliada é “Total de classes removidas”. A Figura 4.39 (ver 

APÊNDICE A) apresenta o gráfico de barras para os valores desta métrica. Para esta métrica, 

apenas 3 (três) desenvolvedores apresentaram contabilizações, sendo o Ativo03 novamente o 

que obteve maior contribuição nesse sentido. A Figura 4.40 (ver APÊNDICE A) apresenta os 

boxplots de cada grupo. Mais uma vez, os boxplots observados não denunciam uma diferença 

aparente entre os valores dos grupos de desenvolvedores. Os valores-P colhidos através do 

teste de Fisher-bonferroni estão contidos na Tabela 4.32 (ver APÊNDICE B). Ao considerar o 

valor de significância de 5%, não se pode afirmar que há uma diferença entre as médias dos 

valores de cada grupo. 

 

As métricas analisadas a seguir são referentes aos métodos dos commits: “Total de 

métodos adicionados” e “Total de métodos modificados”. A Figura 4.41 (ver APÊNDICE A) 

apresenta um gráfico de barras com os valores da métrica. Analisando o gráfico, somente o 

desenvolvedor Ativo03 se destaca em relação aos demais. A Figura 4.42(ver APÊNDICE A)  

apresenta os boxplots para os valores de cada grupo. Através da figura, percebe-se também 

que não há uma diferença notória entre os valores dos boxplots para cada grupo Os valores-P 

coletados através do teste de Fisher-bonferroni também confirmam que não se pode negar a 

igualdade entre as médias de cada grupo (Tabela 4.33(ver APÊNDICE B). 

 

A Figura 4.43 (ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico de barras para a métrica “Total 

de métodos modificados”. O desenvolvedor Ativo03 continua com a maior contribuição em 
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relação a métodos modificados, seguido do desenvolvedor Core01. A seguir, a Figura 4.44 

(ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots para os valores desta métrica. 

 

Ao analisar os boxplots pode-se perceber uma diferença aparente nos valores dos 

desenvolvedores core e ativos em relação aos periféricos. Para confirmar esta observação, o 

teste de Fisher-bonferroni para comparar as médias de cada grupo. No entanto os valores. 

Contudo, ao se considerar um nível de significância de 5%, não se pode afirmar uma 

diferença significante das médias dos valores de cada grupo. Os valores-P se encontram na 

Tabela 4.34 (ver APÊNDICE B).  

  

Por fim, as métricas analisadas são referentes às linhas de código adicionadas e 

removidas: “Total de linhas de código adicionadas” e “Total de linhas de código removidas”. 

A Figura 4.45 (ver APÊNDICE A) apresenta o gráfico de barras contendo os valores para a 

métrica “Total de linhas adicionadas”. Mais uma vez, o desenvolvedor Ativo03 se destaca em 

relação aos outros desenvolvedores que, por sua vez, apresentam valores parelhos. 

 

A Figura 4.46 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots para as linhas adicionadas de 

cada grupo de desenvolvedor, apesar do espalhamento maior dos desenvolvedores ativos em 

relação aos demais, os boxplots da métrica “Total de linhas adicionadas” não denunciam uma 

diferença aparente entre os grupos de desenvolvedores. O teste estatístico de Fisher-

bonferroni foi executado, e retornou os valores-P contidos na Tabela 4.35 (ver APÊNDICE 

B). Considerando-se uma significância de 5% também não se pode afirmar que as médias dos 

totais de linhas adicionadas diferem entre os grupos ao longo dos commits. 

 

A última métrica a ser analisada referente à mineração de tamanho de commits é 

“Total de linhas removidas”. A Figura 4.47 (ver APÊNDICE A), apresenta o gráfico de barras 

com os valores computados para cada desenvolvedor nesta métrica. No gráfico, pode-se notar 

que o desenvolvedor Perif29 tem um valor maior do que o Core01. No entanto, o 

desenvolvedor Ativo03 continua se destacando em relação aos demais. 

 

 A Figura 4.48 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots de cada grupo de 

desenvolvedor referentes a métrica “Total de linhas removidas”. Os boxplots gerados para 

esta métrica também não denunciam uma forte diferença entre os valores dos grupos dos 
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desenvolvedores. Ao aplicar o teste estatístico de Fisher-bonferroni, os valores-P contidos na 

Tabela 4.36 (ver APÊNDICE B) foram obtidos. Ao considerar um nível de significância de 

5%, também não pode-se afirmar uma diferença entre as médias dos valores de cada grupo 

para esta métrica. 

 

Tendo apresentado os resultados referentes à mineração de tamanho de commits. A 

pergunta relacionada a esta mineração: “Desenvolvedores core e ativos realizam commits 

mais de maior tamanho?”, pode ser respondida da seguinte maneira: no projeto da empresa 

privada, não há como informar qual grupo de desenvolvedor que possui o maior tamanho de 

commits. Tal resultado pode ter sido em virtude da quantidade de dados disponibilizados para 

esta mineração até o momento da execução deste estudo. Por exemplo, as métricas 

contabilizadas para o desenvolvedor Core01 podem ter sido bastante subestimadas em virtude 

do período considerado, a mesma situação vale para os desenvolvedores cujas métricas não 

puderam ser computadas em virtude deles não terem ainda feito parte da empresa no período 

considerado. Tais aspectos são discutidos na Seção 4.3 de ameaças a validade. 

 

Mineração de Bugs Prioritários. Após a execução da mineração de bugs prioritários, os 

resultados obtidos para cada desenvolvedor classificado, foram coletados e estão descritos na 

Tabela 4.37 e Tabela 4.38 (ver APÊNDICE B). As três métricas utilizadas para a análise são 

as mesmas descritas na Tabela 3.2 (ver APÊNDICE B) para bugs prioritários. Por exemplo, o 

desenvolvedor Ativo03 é o desenvolvedor cuja métrica “Proporção de bugs prioritários em 

relação a equipe” é a maior dentre os desenvolvedores (40,1%), possuindo 324 bugs 

prioritários solucionados em relação a um total de 792 bugs prioritários resolvidos pela 

equipe. A Tabela 4.37 (ver APÊNDICE B) apresenta os dados absolutos, ou seja, o número de 

bugs de prioridade alta, média e urgente resolvidos por cada desenvolvedor, já a Tabela 4.38 

(ver APÊNDICE B) apresenta os dados computados para cada métrica presente na Tabela 3.2 

(ver APÊNDICE B). Os dados considerados nesta mineração são referentes ao período de 

2008 a 2012. 

 

A primeira das três métricas, “Proporção de bugs prioritários do desenvolvedor”, tem 

o objetivo de medir qual a porcentagem de bugs prioritários resolvidos por um desenvolvedor 

em relação ao total de bugs que ele resolveu. A Figura 4.49 (ver APÊNDICE A) apresenta um 

gráfico de barras com o valor para cada grupo de desenvolvedor. Como os desenvolvedores 
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periféricos não possuem resultados nesta mineração, este grupo de desenvolvedores não é 

exibido. Pelo gráfico, percebe-se que não há muita diferença entre os valores dos 

desenvolvedores core e ativos, a não ser pelos desenvolvedores Ativo04 e Ativo08 que 

apresentam porcentagens mais baixas (48,1% e 63% respectivamente). A Figura 4.50 (ver 

APÊNDICE A) apresenta os boxplots com os valores da métrica “Proporção de bugs 

prioritários do desenvolvedor”. 

 

Ao analisar os boxplots, percebe-se que apesar do maior espalhamento no grupo de 

desenvolvedores ativos, não há uma diferença aparente entre as médias dos valores da cada 

grupo. A Tabela 4.39 (ver APÊNDICE B) apresenta os valores-P obtidos para os testes de 

Fisher-bonferroni utilizado para comparar as médias de cada grupo. Considerando o nível de 

significância de 5%, não há como afirmar que a média dos valores de cada grupo são 

diferentes. 

 

 Já a Figura 4.51(ver APÊNDICE A), apresenta o gráfico de barras para a métrica 

“Proporção de bugs prioritários em relação a equipe”. O desenvolvedor ativo Ativo03 merece 

destaque neste gráfico, pois ele detém 40% dos bugs prioritários resolvidos pela equipe, já os 

outros desenvolvedores ativos apresentam porcentagens bem menores que os desenvolvedores 

core. 

 

A Figura 4.52 (ver APÊNDICE A) apresenta os boxplots gerados para a métrica 

“Proporção de bugs em relação à equipe”. Ao analisar os boxplots, nota-se uma diferença 

aparente entre os valores dos desenvolvedores core e ativos. Para confirmar esta observação, 

realizou-se o teste estatístico de Fisher-bonferroni, cujos valores-P estão contidos na Tabela 

4.40 (ver APÊNDICE B). Contudo, apesar da diferença observada nos boxplots, não se pode 

afirmar que as médias dos grupos são diferentes quando se considera um nível de 

significância de 5%. 

 

A terceira métrica analisada, “Proporção de bugs solucionados em relação à equipe”, 

tem o intuito de verificar a contribuição dos bugs solucionados pelos desenvolvedores em 

relação a equipe (sejam eles prioritários ou não). Desta forma, pode-se verificar se o mesmo 

grupo que corrige mais bugs prioritários também é o grupo que corrige mais bugs. Os 

resultados desta métrica estão expostos no gráfico da Figura 4.53 (ver APÊNDICE A). Pode-
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se perceber no gráfico que o comportamento se mantém praticamente o mesmo em relação à 

métrica “Proporção de bugs prioritários em relação a equipe”, com o desenvolvedor Ativo03 

detendo maior parte das resoluções de bugs para a equipe (38%). Por outro lado, os 

desenvolvedores Ativo04 e Ativo08, obtiveram um aumento em virtude de grande parte dos 

seus bugs solucionados serem não prioritários (como mostra a métrica “Proporção de bugs 

prioritários do desenvolvedor”). 

 

A Figura 4.54 (ver APÊNDICE A), apresenta os boxplots para a métrica “Proporção 

de bugs solucionados em relação à equipe”. Cada desenvolvedor core, na média, corrige 

22,4% enquanto os desenvolvedores ativos, 6,8%. Através dos boxplots, pode-se perceber que 

há uma diferença aparente entre os valores obtidos para os desenvolvedores core e ativos. 

Procurando confirmar tal observação, realizou-se também o teste de Fisher-bonferroni para 

verificar se há realmente a diferença das médias. Os valores-P obtidos se encontram na Tabela 

4.41 (ver APÊNDICE B). Apesar da diferença aparente verificada pelos boxplots, ao 

considerar uma significância de 5%, não se pode afirmar que as médias dos grupos são 

realmente diferentes em relação à métrica “Proporção de bugs solucionados em relação à 

equipe”. 

 

Tendo apresentado os resultados das métricas utilizadas para analisar a mineração de 

bugs prioritários, a pergunta “Desenvolvedores core e ativos solucionam proporcionalmente 

mais bugs tidos como prioritários?”, pode ser respondida da seguinte maneira: no projeto da 

empresa privada analisado, somente os grupos de desenvolvedores classificados como ativos 

e core realizaram correções de bugs. Ao comparar estes dois grupos, não há como afirmar 

qual deles possui uma maior proporção maior de bugs prioritários resolvidos. 

 

Após apresentar as análises dos resultados obtidos pelas minerações de commits 

defeituosos, tamanho de commits e bugs prioritários, tanto para o projeto ArgoUML, quanto 

para o projeto da empresa privada, a seção a seguir discute as ameaças à validade dos estudos 

conduzidos, que podem comprometer os resultados expostos. 

 

4.3. Ameaças à validade  
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Esta seção apresenta as ameaças que podem comprometer os resultados obtidos nos 

estudos empíricos desta dissertação. Primeiramente, a Seção 4.3.1 apresenta a ameaça 

referente à mineração de commits defeituosos realizada em ambos os estudos e, em seguida, a 

Seção 4.3.2 apresenta as ameaças referentes à amostra de dados utilizada para as minerações 

de commits defeituosos e tamanho de commits, ambas realizadas no projeto da empresa 

privada. Por fim, a Seção 4.3.3 explana a ameaça relacionada à classificação utilizada para os 

projetos de software investigados. 

 

4.3.1. Ameaça à validade da mineração de commits defeituosos 
 

A mineração de repositório de software, tanto a executada no projeto do ArgoUML, 

quanto no projeto da empresa privada, podem não estar contabilizando somente as mudanças 

que injetaram defeitos no momento em que foram introduzidas no repositório de código, mas 

podem estar contabilizando mudanças que a partir de uma determinada mudança de requisito 

passaram a ser um defeito. Por exemplo, na Figura 4.55 (ver APÊNDICE A) o autor João 

adicionou um código para uma aplicação on-line de um cinema, que verifica a faixa etária do 

cliente. Caso a faixa etária seja compatível com a do filme, o sistema habilita a compra do 

ingresso. 

 

 Um requisito da aplicação mudou, e agora é possível as pessoas abaixo da faixa etária 

comprarem os ingressos desde que apresentem os responsáveis por delas. O autor Pedro 

adicionou as seguintes alterações no código Figura 4.56 (ver APÊNDICE A), no entanto, 

esqueceu-se de adaptar o método assistirFilme1(), o que gera um defeito. Estando ciente 

do defeito, a equipe solicita que a Aline corrija o problema. A Figura 4.57 (ver APÊNDICE 

A) ilustra a correção feita pela Aline.  

  

A mineração de commits defeituosos aplicada nos estudos, ao identificar o commit da 

Aline na revisão 3, localizará o local da correção e executará o comando blame para 

identificar qual o commit que foi responsável por introduzir a linha e que teve de ser 

modificada para que o bug fosse corrigido. O autor apresentado pelo comando blame, será o 

João, no entanto, o conteúdo adicionado pelo João já esteve certo, apenas o requisito que 

mudou. Dessa forma, cenários como esse podem levar a identificação de falsos commits 

defeituosos.  
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Uma possível maneira de se lidar com esta ameaça seria, ao encontrar um commit 

defeituoso, procurar identificar se houve alguma requisição de nova funcionalidade para o 

sistema (ex: verificar o sistema de controle de mudanças) entre o período que o commit 

defeituoso foi gerado e o período que o commit que corrigiu o defeito foi gerado. Desta 

forma, os commits defeituosos que foram corrigidos por outros commits após várias 

requisições de funcionalidades novas poderiam ser analisados separadamente. 

 

4.3.2. Ameaça à validade das minerações de commits defeituosos e tamanho de commits 
do projeto da empresa privada 

 

As minerações de commits defeituosos e tamanho de commits, executadas no projeto da 

empresa privada, não permitiu o processamento de todos os commits dos desenvolvedores, 

dado o seu volume, até a apresentação deste trabalho. Portanto, os dados utilizados para 

realizar a análise foram parciais, embora representem um número bastante significativo. A 

Tabela 4.42 (ver APÊNDICE B) exibe o período das amostras utilizadas para cada mineração.  

 

O período da amostra utilizada para a análise dos resultados da mineração de commits 

defeituosos foi de 1º de janeiro de 2008 a 1º de janeiro de 2009, enquanto que o da 

minheração de tamanho de commits foi de 4 de abril de 2008 a 8 de Agosto de 2008. Portanto, 

os dados computados podem não representar o a situação real da contribuição dos 

desenvolvedores no projeto referente a estas duas minerações. Pretendemos até a conclusão 

desta dissertação, finalizar tais minerações com o objetivo de verificar se os resultados já 

obtidos com a amostra analisada refletem de fato os resultados de commits de todo o projeto. 

 

4.3.3. Ameaça à validade da classificação de desenvolvedores 
 

Na condução de ambos os estudos empíricos realizados nesta dissertação, houve uma 

etapa de classificação dos desenvolvedores de acordo com as ações que eles realizaram ao 

longo dos repositórios. No projeto ArgoUML, as contas dos desenvolvedores diferem entre os 

repositórios de software, por exemplo, para a lista de e-mails é utilizada conta 

sergio.lopes@tigris.org, enquanto que no repositório de código, a conta utilizada é “slopes”. 

Para identificar que duas contas diferentes dizem respeito ao mesmo desenvolvedor, 

utilizamos a heurística da ferramenta FRASR. No entanto, caso ocorra alguma falha em 

encontrar as contas, pode ocorrer de se conseguir capturar apenas a conta que possui ações no 
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repositório de código e não a que possui ações na lista de e-mails. Contudo, pelo fato das 

minerações conduzidas neste trabalho utilizarem primordialmente as informações dos 

repositórios de código, todas as contas encontradas que possuíram ações de adições, 

modificações ou deleções de arquivos foram consideradas, independente de possuírem ou não 

ações na lista de e-mails ou no sistema de controle de mudanças. Alem disto, para a 

classificação dos papéis de desenvolvedor core, ativo e periférico, as ações na lista de e-mails 

não são requisitos essenciais, portanto, caso não se encontrasse as ações neste repositório, não 

se teria um impacto significativo. 

 

4.4. Sumário 

 

Este capítulo descreveu os estudos que foram realizados como parte deste trabalho de 

mestrado. Primeiramente, a classificação dos desenvolvedores para cada projeto investigado 

foi descrita. Posteriormente, cada mineração executada foi explanada e, finalmente, os 

resultados obtidos em cada mineração foram descritos para ambos os projetos: ArgoUML  e o 

projeto da empresa privada. 
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5. BACKHOE: INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDA PARA A MINERAÇ ÃO DE 

REPOSITÓRIOS DE SOFTWARE 

 

Este capítulo descreve a Backhoe, uma infraestrutura desenvolvida para realizar as 

minerações de repositórios de software demandada pelos estudos empíricos conduzidos neste 

trabalho de dissertação. A Seção 5.1 apresenta a arquitetura desta infraestrutura e o seu 

funcionamento. A Seção 5.2 apresenta o projeto detalhado da infraestrutura, explicando os 

componentes de software que a compõem. Por fim, a Seção 5.3 apresenta exemplos de como 

outras minerações poderiam ser construídas utilizando a infraestrutura desenvolvida. 

 

5.1. Arquitetura Geral da Infraestrutura 

 

A arquitetura da infraestrutura Backhoe está organizada em três componentes 

principais: (i) o componente de conexão com os repositórios; (ii) o componente de mineração; 

e (iii) o componente de formatação. O primeiro componente é o responsável por realizar a 

conexão com o repositório de software desejado, cuja estratégia de conexão pode variar 

dependendo do repositório. Já o componente de mineração é responsável pela extração dos 

dados em si, enquanto que o componente de formatação é o responsável por formatar os 

dados para um formato desejado (ex: XML, CSV), dependendo do objetivo. Por exemplo, as 

minerações de commits defeituosos e bugs prioritários, realizadas neste trabalho, foram 

formatadas para o formato MXML, já que tais resultado foram importados para a ferramenta 

ProM. 

A Figura 5.1 (ver APÊNDICE A) apresenta a estrutura lógica da infraestrutura 

Backhoe, juntamente com os componentes utilizados pela mesma. Os elementos de cor verde 

representam os componentes internos da infraestrutura, enquanto que os elementos de cor azul 

representam os elementos externos utilizados pela infraestrutura. Finalmente, o elemento de 

cor vermelha representa a camada de persistência de dados utilizada pelos componentes 

internos. 

 

A Figura 5.2 (ver APÊNDICE A) apresenta um diagrama de componentes que 

explicita os relacionamentos entre os componentes da arquitetura. Os Conectores são os 

componentes responsáveis por realizar as conexões com os diferentes tipos de repositórios de 

software. Neste trabalho de dissertação, os Conectores estão utilizando as bibliotecas SVNKit 
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e XMLRPC para extrair os dados dos repositórios Subversion e Bugzilla respectivamente. As 

Minerações de Repositórios de Software são componentes que encapsulam os Conectores 

com o objetivo de realizar as minerações necessárias. Além disso, tais minerações interagem 

com o Componente de Persistência de Dados, persistindo os dados minerados, bem como 

recuperando dados necessários para a mineração (estes dados recuperados podem ter sido 

gravados por outras minerações). Por exemplo, as minerações executadas nesta dissertação 

utilizam Conectores para acessar os dados do Subversion, IssueZilla e CleartQuest. Por fim, 

os Formatadores são os componentes responsáveis por formatar as informações persistidas, 

com o objetivo de disponibilizar essas informações para outras ferramentas que possam 

manipulá-las. Por exemplo, os Formatadores utilizados nas minerações desta dissertação 

exportam os dados no formato MXML para posteriormente serem utilizadas pela ferramenta 

ProM. Tendo discorrido sobre a arquitetura geral da infraestrutura Backhoe, a Seção 5.2 

apresenta o projeto detalhado da infraestrutura. 

 

5.2. Projeto Detalhado 

 

A implementação da infraestrutura Bakhoe possibilita que os usuários possam 

desenvolver seus próprios conectores, minerações de repositórios e formatadores, 

possibilitando que ela seja adaptada a outros projetos a serem investigados. Para esta 

finalidade, a arquitetura da infraestrutura oferece pontos de extensões disponibilizados pelas 

classes do Backhoe.  

A Figura 5.3 (ver APÊNDICE A) apresenta o diagrama de classes que contém as 

interfaces para a implementação de novos conectores, mineradores e formatadores. Para a 

criação de um novo Conector, a interface br.ufrn.backhoe.connector.Connector deve ser 

implementada. Para que se crie uma nova mineração, a interface br.ufrn.backhoe.miner.Miner 

deve ser implementada e os métodos performSetup() e performMining() devem ser devidamente 

escritos. Já para a criação de um novo Formatador, a interface br.ufrn.backhoe.formatter.Formatter 

deve ser implementada e o método format() deve ser devidamente escrito.  

Os novos Conectores, Mineradores e Formatadores, devem ser disponibilizados 

através do padrão Abstract Facory. Para esta finalidade, o Backhoe disponibiliza as seguintes 

classes: 

• br.ufrn.backhoe.factory.ConectorFactory, 

• br.ufrn.backhoe.factory.MiningFactory,  
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• br.ufrn.backhoe.factory.FormatterFactory.  

Por exemplo, para disponibilizar o novo Conector criado, deve-se criar uma nova 

factory que implemente br.ufrn.backhoe.factory.ConectorFactory e escreva o método 

createConnector(). O mesmo procedimento ocorre para disponibilizar as minerações e 

formatadores. A Figura 5.4 (ver APÊNDICE A) ilustra o diagrama de classes da criação de 

um novo Conector para a infraestrutura do Backhoe. 

 

A Figura 5.5 (ver APÊNDICE A) apresenta um diagrama de interação entre as classes 

da infraestrutura Backhoe, demonstrando o fluxo realizado para que uma mineração seja 

realizada. O primeiro passo é a criação de um objeto do tipo Repository na classe BackhoeUI, 

através do método createRepository() por meio da RepositoryFactory. O próximo passo é a criação 

de um objeto do tipo Miner, que será responsável pela execução da mineração desejada. A 

criação deste objeto é realizada através do método createMiner() por meio da MinerFactory. Ao 

chamar o método createMiner(), uma lista contendo os repositórios (objetos do tipo Repository) 

que serão utilizados na mineração deve ser fornecida. A seguir, utilizando o objeto Miner 

criado, dois métodos são executados: performSetup() e performMining(). O método performSetup() é 

responsável por preparar as estruturas de dado necessárias para que a mineração seja 

executada. Tal preparação ocorre tanto por meio do acesso aos repositórios quanto por meio 

de acesso aos dados no banco de dados. O método perfomMining(), por sua vez, executa a lógica 

da mineração e persiste os dados necessários no banco de dados. Uma vez executada a 

mineração, um objeto do tipo Formatter é criado através da FormatterFactory, dependendo da 

formatação que se deseja realizar. Por fim, o método format() na classe Formatter criada, é 

executado gerando o produto final da mineração. 

 

5.3. Sumário 

 

Este capítulo descreveu a arquitetura da infrestrutura Backhoe. A infraestrutura foi 

desenvolvida para a realização das minerações executadas nos estudos empíricos deste 

trabalho de dissertação. Primeiramente, a estrutura lógica da arquitetura foi descrita seguida 

de uma descrição das classes principais envolvidas, através de um diagrama de classes. 

Posteriormente, um diagrama de interações explanou o fluxo de colaboração entre as classes 

para que uma mineração seja realizada. O próximo capítulo discorre sobre as contribuições 

desta dissertação e trabalhos de pesquisa futuros que podem ser realizados. 
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6. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Este capítulo apresenta os trabalhos relacionados com esta dissertação de mestrado. 

Inicialmente, o trabalho de (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011), que 

propõe a utilização de repositórios de software para alimentar técnicas de mineração de 

processos, é descrito e comparado com nosso trabalho (Seção 6.1.1). Em seguida, o trabalho 

de (SOWE e CERONE, 2010), que utiliza os repositórios de código (Subversion) e lista de e-

mails para realizar uma análise da contribuição dos desenvolvedores também é exposto 

(Seção 6.1.2). Por fim, o trabalho (GOUSIOS, KALLIAMVAKOU e SPINELLIS, 2008) 

propõe uma forma de medir a contribuição dos desenvolvedores de um projeto de software, 

também é apresentado e confrontado com nosso estudo (Seção 6.1.3). 

 

6.1.1. Mineração de Processos em Repositórios de Software 
 

No trabalho proposto em (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011), 

informações de repositórios de software são extraídas para que sejam utilizadas por técnicas 

de minerações de processos. Para alcançar este objetivo, o trabalho apresenta a ferramenta 

FRASR (Seção 2.3.2), que é capaz de extrair e relacionar informações de vários repositórios 

de software, por exemplo, relacionar informações do repositório de código e do sistema de 

controle de mudanças que dizem respeito a um determinado componente do sistema. 

 

O trabalho apresenta dois estudos de caso. O primeiro deles é o problema de classificação 

de desenvolvedores de um projeto open-source, baseada nos papéis apresentados em 

(NAKAKOJI, YAMAMOTO, et al., 2002). A ferramenta FRASR é utilizada para extrair 

informações referentes a um mesmo desenvolvedor em diferentes repositórios de software, 

com a finalidade de capturar as informações do mesmo, para que a classificação possa ser 

feita. Uma vez extraídas as informações dos repositórios de software, elas alimentam a técnica 

Dotted Chart Analysis (Seção 2.3.1.1) da mineração de processos e, através da análise dos 

padrões de ações dos desenvolvedores ao longo do tempo, é possível caracterizar os 

desenvolvedores nos seus respectivos papéis. 

 

O segundo estudo de caso é a comparação do ciclo de vida de um bug extraído por meio 

da mineração de processos, com o ciclo de vida exposto pela própria ferramenta do BugZilla. 
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A ferramenta FRASR é utilizada para extrair os estados pelos quais os bugs passaram e então 

a técnica Fuzzy Miner, da mineração de processos, retorna um modelo de processo que é 

comparado com o modelo fornecido pela própria ferramenta do BugZilla. Como resultado, o 

modelo de processo acusa dois estados pelos quais os bugs passaram, que não estão presentes 

no modelo fornecido pelo BugZilla. Tais estados são: Ticket-waiting e Ticket-suspended. 

 

Desta forma, o trabalho proposto por tais autores, assim como esta dissertação, também 

extraiu informações de vários repositórios de software, com o intuito de classificar os 

desenvolvedores através da mineração de processos. Nosso trabalho utilizou o método de 

classificação proposto por tais autores, com o intuito de avaliar as contribuições dos 

desenvolvedores nos projetos analisados através de minerações de repositórios de software. 

 

6.1.2. Integrando Dados de Múltiplos Repositórios para Analisar Padrões de 
Contribuição em Projetos Open-Source 

 

Outro trabalho relacionado com esta dissertação é apresentado em (SOWE e CERONE, 

2010). Neste trabalho, dois repositórios de software são analisados para verificar a 

contribuição dos desenvolvedores em 20 projetos GNOME. Os dois repositórios de software 

analisados são: repositório de código (SVN) e lista de e-mails.  

 

 Para avaliar a contribuição dos desenvolvedores, o trabalho também apresenta um 

método para identificar que duas contas nos diferentes repositórios se referem ao mesmo 

desenvolvedor. Para analisar as contribuições dos desenvolvedores, o trabalho levanta duas 

hipóteses a serem validadas: 

 

1. [H1] Em projetos do tipo Free Open Source Software (FOSS) os desenvolvedores 

realizam mais commits no código do projeto (Subversion), do que estão postando 

mensagens na lista de e-mail. 

2. [H2]  Existe uma correlação entre a quantidade de contribuição do desenvolvedor no 

código do projeto, com a quantidade de contribuição nas listas de e-mail. 

 

Como resultado da análise das contribuições dos desenvolvedores aos repositórios, 502 

desenvolvedores foram identificados como contribuidores tanto de código quanto de e-mails. 

Após a execução das minerações, a hipótese H1 foi validada, confirmando que os 
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desenvolvedores realizam bem mais commits do que interagem via e-mail nos projetos 

investigados. Já a hipótese H2, foi moderadamente validada em virtude de uma baixa 

correlação encontrada entre a quantidade de commits efetuados e a quantidade de e-mails 

postados. 

 

O trabalho, apesar de analisar a contribuição dos desenvolvedores em relação aos commits 

efetuados e aos e-mails postados, não avaliou nem comparou as contribuições dos 

desenvolvedores analisando a natureza das contribuições em termos de commits defeituosos, 

tamanho de commits e bugs prioritários resolvidos. Além disso, o trabalho também não 

procurou caracterizar os grupos de desenvolvedores do projeto para realizar as avaliações, 

como foi realizado neste trabalho, através da mineração de processos. Desta forma, o trabalho 

focou mais nos resultados totais dos projetos e não na análise detalhada da contribuição dos 

desenvolvedores. Além disso, esta dissertação de mestrado também realizou um estudo 

empírico do projeto de uma empresa privada, não focalizando apenas em projetos open-

source. 

 

6.1.3. Medindo a Contribuição de Desenvolvedores para Repositórios de Software 
 

Em (GOUSIOS, KALLIAMVAKOU e SPINELLIS, 2008), é apresentado um trabalho 

fortemente relacionado a esta dissertação. Os autores apresentam uma abordagem para medir 

a contribuição dos desenvolvedores de software em ambientes ágeis. O raciocínio da 

abordagem que o trabalho propõe, é que os desenvolvedores que utilizam metodologias e/ou 

práticas ágeis, por serem responsáveis por diversas tarefas não relacionadas necessariamente a 

um único papel, possuem contribuições que vão além de somente codificar programas. Por 

exemplo, participar de chats em ambientes cooperativos, assim como reportar bugs são 

também consideradas ações de contribuição. 

 

Com o objetivo de mensurar a contribuição de desenvolvedores, o trabalho propõe uma 

fórmula que leva em consideração as linhas de código (LoC) produzidas assim como um fator 

extra de contribuição (CF).  A Figura 6.1 (ver APÊNDICE A) apresenta tal fórmula. O fator 

de contribuição (CF) é contabilizado a partir das ações dos desenvolvedores realizadas nos 

repositórios de software. Para tal, o trabalho propõe um modelo de contribuições que podem 

ser computadas e que são contabilizadas como positivas ou negativas. Por exemplo, o 

fechamento de um bug que depois é reaberto, assim como o commit de um arquivo binário, 
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são ações contabilizadas como negativas, enquanto que o commit de arquivos de 

documentação, bem como o envio de e-mail, são ações contabilizadas como ações positivas. 

 

O trabalho apresentado, assim como esta dissertação, busca avaliar as contribuições de 

desenvolvedores através da mineração de repositórios de software. No entanto, apesar de 

propor que as contribuições devem ser mineradas através dos repositórios de software, o 

trabalho não realizou nenhum estudo empírico utilizando a abordagem proposta, e que 

buscassem analisar e comparar grupos de desenvolvedores em virtude das contribuições aos 

repositórios que estes realizaram ao longo de um período de tempo. 

 

6.2. Sumário 

 

Este capítulo apresentou os trabalhos relacionados com este trabalho de dissertação. 

Primeiramente, o trabalho de (PONCIN, SEREBRENIK e VAN DEN BRAND, 2011), que 

propõe a utilização de repositórios de software para alimentar técnicas de mineração de 

processos foi descrito e, em seguida, o trabalho de (SOWE e CERONE, 2010), que utiliza os 

repositórios de código (Subversion) e lista de e-mails para realizar uma análise da 

contribuição dos desenvolvedores foi discorrido. Por fim, ocorreu a descrição do trabalho 

(GOUSIOS, KALLIAMVAKOU e SPINELLIS, 2008), que propõe uma forma de medir a 

contribuição dos desenvolvedores de um projeto de software. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este capítulo descreve as considerações finais desta dissertação de mestrado (Seção 7.1), 

assim como suas contribuições (Seção 7.2) e trabalhos futuros (Seção 7.3).   

 

7.1. Considerações Finais 

 

 Este trabalho realizou dois estudos empíricos com o objetivo de investigar a 

contribuição dos desenvolvedores de software através de minerações de repositórios de 

software. As minerações realizadas buscaram avaliar três perspectivas de contribuição: (i) 

avaliação da ocorrência de commits defeituosos; (ii) avaliação do tamanho dos commits 

realizados; e (iii) avaliação dos bugs prioritários resolvidos. Para avaliar a contribuição dos 

desenvolvedores, houve inicialmente uma etapa de classificação dos mesmos em papéis. Para 

concretizar tal classificação, a ferramenta FRASR foi utilizada para coletar as ações dos 

desenvolvedores ao longo dos repositórios de software. Posteriormente o conjunto de ações 

de cada desenvolvedor foi avaliado através de técnicas de mineração de processo para que os 

desenvolvedores que apresentassem os mesmos padrões, pudessem ser classificados no 

mesmo grupo. Desta maneira, os desenvolvedores foram classificados em desenvolvedores 

core, ativos e periféricos.  

 

 Os projetos analisados nesta dissertação foram: o projeto open-source ArgoUML e o 

projeto de uma empresa privada. Neste contexto, cada projeto foi avaliado considerando as 

três diferentes perspectivas de mineração: commits defeituosos, tamanho dos commits 

realizados e resolução de bugs prioritários. Nas minerações referentes aos commits 

defeituosos e tamanho de commits, foram analisados 12.827 commits no projeto ArgoUML 

em ambas as minerações e , para o projeto da empresa privada, 8.410 commits na mineração 

de commits defeituosos e 3.031 commits na mineração de tamanho de commits. Na mineração 

de bugs prioritários, 4.663 bugs foram analisados no projeto ArgoUML enquanto que 1898 

bugs foram analisados para a empresa privada. Com os resultados obtidos no projeto 

ArgoUML, pôde-se concluir que: 

 

I. Os desenvolvedores core contribuem com mais commits defeituosos para a equipe, 

contudo, eles são os que mais contribuem com commits em geral, o que pode 

explicar o fato deles contribuírem com mais commits defeituosos. 
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II.  Os desenvolvedores core, possuem commits de maior tamanho, quando se avaliam 

as seguintes propriedades dos commits: Total de linhas de código adicionadas e 

removidas, Total de classes modificadas, e Total de métodos adicionados e 

modificados. 

III.  Os desenvolvedores core contribuem com mais bugs prioritários resolvidos para a 

equipe e também contribuem com o maior número de bugs resolvidos como um 

todo. 

IV.  Ao se comparar desenvolvedores ativos e desenvolvedores periféricos, não se 

notou diferenças estatisticamente significativas considerando as perspectivas de 

contribuições analisadas. 

 

Já para o projeto da empresa privada, em virtude da limitação dos dados extraídos 

pelas minerações até o presente momento, não foi possível tirar conclusões estatisticamente 

relevantes. Uma característica peculiar observada no projeto comercial, é que o mesmo 

apresentou muitos desenvolvedores periféricos, porém só um deles ocupava o cargo de 

desenvolvimento dentro da empresa, o que pode ser um indício de se verificar uma 

classificação adaptada para este tipo de projeto. 

 

7.2. Contribuições 

 

A seguir apresentamos as contribuições direta resultantes do desenvolvimento deste 

trabalho: 

 

I. Realização de dois estudos empíricos em um projeto open-source e um comercial, 

com o intuito de avaliar a contribuição dos desenvolvedores através da mineração 

de repositórios de software. 

II.  Proposta de métricas para a avaliação de contribuições de desenvolvedores para 

projetos de software, através das perspectivas de commits defeituosos, tamanho de 

commits e bugs prioritários. 

III.  Projeto e implementação do Backhoe – uma infraestrutura de software que 

permite a implementação de minerações de repositórios de software. 
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7.3. Trabalhos Futuros 

 

A seguir são apresentados trabalhos futuros que podem ser realizados como 

desdobramentos desta dissertação: 

 

I. Replicação do estudo empírico conduzido em outros projetos open-source e 

comerciais para avaliação da contribuição de desenvolvedores, de forma a buscar 

resultados estatisticamente relevantes considerando diversos projetos open-source 

e/ou comerciais; 

II.  Condução de estudos de caso para análise do uso das métricas de contribuição na 

avaliação de produtividade individual e de equipes de desenvolvimentos em 

projetos de software, apoiando dessa forma as atividades do gerente de projeto; 

III.  Estender a infraestrutura Backhoe para dar suporte aos diversos repositórios de 

software utilizados pelos projetos open-source da atualidade (Git, Mercurial etc.); 

IV.  Estender a infraestrutura Backhoe com outras minerações que procurem avaliar as 

contribuições dos desenvolvedores de software, por exemplo, extrair dos 

repositórios de código, os desenvolvedores que mais realizam refatorações de 

código. 
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APÊNDICE A – GRÁFICOS PARA OS RESULTADOS  

OBTIDOS NO PROJETO ARGOUML 

 

 

 

Figura 2.1. Possíveis Resultados da Mineração de Repositórios de Software 
 

 

 

Figura 1.1 Visão geral do trabalho proposto 
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Figura 2.2 Representação de processo em uma rede de Petri 
 

 

Figura 2.3 Metamodelo do log de mineração de processo (VAN DONGEN e VAN DER AALST, 2005) 

 



 

 

Figura 2.4 Perspectivas da mineração de processo 

 

Figura 2.5
 

Figura 

Perspectivas da mineração de processo (PROCESSMINING, 2009)

5 Análise de performance do process mining 

Figura 2.6 Exemplo de decision rules 
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(PROCESSMINING, 2009) 

 

 



 

 

 

Figura 2.7 Processo exemplo do funcionamento de uma aplicação de comércio eletrônico
 

 

Processo exemplo do funcionamento de uma aplicação de comércio eletrônico

Figura 2.8 Utilização do ProM 
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Processo exemplo do funcionamento de uma aplicação de comércio eletrônico 
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Figura 2.9 Perspectiva do responsável no plug-in Dotted Chart Analysis 

 

 
Figura 2.10 Plug-in Dotted Chart Analysis 

 



 

 

Figura 
 

Figura 
 

Figura 2.2 Plug-in Originator by Task Matrix 

Figura 2.12 Processo da abordagem FRASR 

Figura 3.1 Exemplo de commit 
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Figura 
 

 

Figura 3.4 Procedimento para a classificação dos desenvolvedores
 

Figura 

 
Figura 3.2 Commit que corrige um defeito 

Figura 3.3 Metodologia do estudo 

Procedimento para a classificação dos desenvolvedores

Figura 3.5 Algoritimo Originator by Task Matrix 
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Procedimento para a classificação dos desenvolvedores 

 



 

 

 

Figura 
 

Figura 4.1 Comando blame utilizado nos sistemas de 
 

Figura 
 

Figura 3.6 Algoritimo Dotted Chart Analysis 

 
omando blame utilizado nos sistemas de controle de versão

Figura 4.2 Diff do arquivo UMLAcvitivyDiagram.java
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controle de versão 

 
Diff do arquivo UMLAcvitivyDiagram.java  



82 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Gráfico de barras da métrica “Proporção de Commits Defeituosos do 
Desenvolvedor” 
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Figura 4.4. Boxplot das médias 4.4. Boxplot das médias da métrica "Proporção de commits defeituosos 
do desenvolvedor" 
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da métrica "Proporção de commits defeituosos 
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Figura 4.5 Gráfico de barras da métrica “Proporção de Commits Defeituosos em 
Relação a Equipe” 
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Figura 4.6. Boxplot

 

Boxplots das médias da métrica "Proporção de commits 
defeituosos em relação à equipe" 
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a métrica "Proporção de commits 
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Figura 4.7 Gráfico de barras da métrica "Proporção de Commits Realizados em 
Relação a Equipe" 
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Figura 4.9 Boxplots para as médias da métrica "Total de classes adicionadas"
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Figura 4.11 Boxplots para os valores da métrica "Total de classes removidas"

Figura 4.10 Boxplots para a métrica "Total de Classes Modificadas"
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Figura 4.12 Gráfico de barras para a métrica "Total de Classes Adicionadas" 
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Figura 4.13 Gráfico de barras para a métrica "Total de Classes Modificadas" 
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Figura 4.14 Gráfico de barras para a métrica "Total de Classes Removidas" 
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Figura 4.15 Boxplots para os valores da métrica "Total de métodos adicionados" 
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Figura 4.16 Gráfico de barras para a métrica "Total de Métodos Adicionados" 
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Figura 4.17 Boxplots com os valores da métrica " Total de métodos modificados" 
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Figura 4.18 Gráfico de barras para a métrica "Total de Métodos Modificados" 
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Figura 4.19 Boxplots com os valores da métrica "Total de linhas adicionadas" 
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Figura 4.20 Gráfico de barras para a métrica "Total de Linhas Adicionadas" 
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Figura 4.21 Boxplots com os valores da Métrica "Total de linhas removidas"
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Figura 4.22 Gráfico de barras para a métrica "Total de Linhas Removidas" 
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Figura 4.23 Gráfico de barras para os resultados da métrica "Proporção de Bugs 
Prioritários do Desenvolvedor" 
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Figura 4.24 Boxplots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 para as médias da métrica "Proporção de bugs prioritários do 
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Figura 4.25 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de Bugs Prioritários em 
Relação a Equipe" 
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Figura 4.26 Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs prioritários em 
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Figura 4.27 Gráfico de barras com os valores da métrica “Proporção de bugs 
resolvidos em relação a equipe” 
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Figura 4.29 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits defeituosos do 
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Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits defeituosos do 

4,9

Perif29

Desenvolvedor periférico

 

Boxplots para as médias da métrica "Proporção de bugs solucionados em 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits 
defeituosos em relação à equipe" 
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Figura 4.30 Boxplots para a métrica "Proporção de commits defeituosos do 
desenvolvedor" 



 

 

Figura 4.33 Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits em relação à 
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Gráfico de barras para a métrica "Proporção de commits em relação à 
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Figura 4.35 Gráfico de barras para a métrica "Total de classes adicionadas"
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Gráfico de barras para a métrica "Total de classes adicionadas" 
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Figura 4.39 Gráfico de barras para a métrica "Total de classes removidas" 
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Figura 4.38 Gráfico de barras para a métrica "Total de classes modificadas" 
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Figura 4.41 Gráfico de barras para a métrica "Total de métodos adicionados"
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Gráfico de barras para a métrica "Total de métodos adicionados" 
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Figura 4.43 Gráfico de barras para a métrica "Total de 
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Figura 4.45 Gráfico de barras para a métrica "Total de 
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Figura 4.47 Gráfico de barras para a métrica "Total de linhas removidas"
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Gráfico de barras para a métrica "Total de linhas removidas" 
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Figura 4.49 Gráfico de barras para a métrica "
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Figura 4.51 Gráfico de barras para a métrica 
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Figura 4.53 Gráfico de barras para a métrica "
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Figura 4.56 Commit do autor Pedro revisão 2 

 

 
Figura 4.57 Commit da autora Aline revisão 3 
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Figura 5.1 Visão geral da Infraestrutura 
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Figura 5.3 Diagrama de Classes do Backhoe 
 

 
Figura 5.4 Diagrama de Classes do Backhoe com Um Novo Conector 
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Figura 5.5 Diagrama de interação da infraestrutura Backhoe 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6.1 Fórmula da contribuição dos desenvolvedores 
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APÊNDICE B – TABELAS  

 
Tabela 2.1 Exemplo de log utilizado em mineração de processo 

Identificador da Instância Identificador da tarefa 
Bob Iniciar Demanda 

James Iniciar Demanda 
Alice Iniciar Demanda 
Alice Implementar 
Bob Implementar 
Bob Teste de Desenvolvimento 

James Teste de Desenvolvimento 
Rachel Iniciar Demanda 
James Implementar 
james Fechar Demanda 
Jack  Iniciar Demanda 

Rachel Teste de Desenvolvimento 
Bob Fechar Demanda 
Alice Teste de Desenvolvimento 
Alice Fechar Demanda 

Rachel Implementar 
Jack Rejeitar Demanda 
Jack Fechar Demanda 

Rachel Fechar Demanda 

 
Tabela 3.1 Métricas contabilizadas para mensurar o Tamanho dos Commits  

Nome Descrição 

Linhas adicionadas São as linhas de código adicionadas pelo 
autor do commit. Ou seja, as linhas que 
possuem o símbolo “+” na descrição das 
alterações do commit. 

Linhas removidas São as linhas de código removidas pelo 
autor do commit. Ou seja, as linhas que 
possuem o símbolo “-“ na descrição das 
alterações do commit. 

Classes adicionadas São as classes adicionadas no commit. 
Classes removidas São as classes deletadas pelo commit. 
Classes modificadas São as classes modificadas pelo commit 
Métodos adicionados São os métodos adicionados no commit. 

Esta métrica é contabilizada quando, em 
um commit, o autor adiciona métodos 
completos. 

Métodos modificados São os métodos modificados no commit. 
Essa métrica é contabilizada, quando as 
adições ou remoções de linhas se deram 
dentro de um método. 
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Tabela 3.2. Objetivos e métricas associadas às questões de pesquisa 
Questão Objetivo Métrica Descrição da Métrica 

QP1 Avaliar a porcentagem 
de commits defeituosos 
realizados pelo 
desenvolvedor, em 
relação ao total de 
commits que ele 
realizou. 

(CD*100)/C Proporção de commits defeituosos 
do desenvolvedor. 

CD: commits defeituosos 
do desenvolvedor 

C = commits do 
desenvolvedor 

Avaliar o quanto o 
desenvolvedor 
contribuiu com 
commits defeituosos 
para a equipe. 

(CD *100) / CDE Proporção de commits defeituosos 
em relação à equipe. 

CD = commits 
defeituosos do 
desenvolvedor 
CDE = commits 
defeituosos da equipe  

Avaliar o quanto o 
desenvolvedor 
contribuiu com 
commits para o total de 
commits feito pela 
equipe. 

(C*100)/ CE Proportion de commits realizados 
em relação à equipe. C = commits do 

desenvolvedor 
CE = commits da equipe 

QP2 Avaliar o tamanho do 
código (por meio da 
análise dos commits) 
que o desenvolvedor 
contribuiu 

Total de classes 
adicionadas 

Tamanho de código que o 
desenvolvedor contribuiu 

Total de classes 
removidas 
Total de classes 
modificadas 
Total de métodos 
adicionados 
Total de métodos 
modificados 
Total de linhas 
adicionadas 
Total de linhas 
removidas 
 

QP3 Avaliar a porcentagem 
de bugs prioritários 
que um desenvolvedor 
solucionou, em relação 
ao total de bugs que ele 
solucionou. 

(BP*100) / B Proporção de bugs prioritários 
solucionados pelo desenvolvedor 

BP: bugs prioritários 
solucionados pelo 
desenvolvedor 
B: bugs solucionados 
pelo desenvolvedor 

Avaliar o quanto o 
desenvolvedor 
contribuiu com bugs 
prioritários resolvidos 
para a equipe. 

(BP*100) / BPE Proporção de bugs prioritários 
solucionados pelo desenvolvedor 
em relação à equipe BP: bugs prioritários 

solucionados pelo 
desenvolvedor 
BPE: bugs prioritários 
solucionados pela equipe 

Avaliar o quanto o 
desenvolvedor 
contribuiu com 
resolução de bugs para 
a equipe. 

(B*100)/BE Proporção de bugs solucionados 
pelo desenvolvedor em relação à 
equipe 

B: bugs solucionados 
pelo desenvolvedor 
BE: bugs solucionados 
pela equipe 
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Tabela 4.1 Classificação dos desenvolvedores do projeto ArgoUML 
Desenvolvedor/aliase Papel SVN Bugzilla E-mail 

Jason Robbins/jrobbins Líder do projeto 351 145 129 
Tom Morris/tfmorris Desenvolvedor core 1059 2507 1059 
Michiel van der Wulp/mvw Desenvolvedor core 2507 5870 689 
Markus Klink/mkl Desenvolvedor core 918 1640 1275 
Linus Tolke/linus Desenvolvedor core 4321 20592 4216 
Bob Tarling/bobtarling Desenvolvedor core 3071 10500 2830 
Thomas Neustupny/thn Desenvolvedor ativo 475 1731 1130 
Sergio Lopes/slopes Desenvolvedor ativo 108 802 270 
Dave Thompson/dthompson Desenvolvedor ativo 93 444 206 
Thierry Lach/thierrylach Desenvolvedor ativo 319 125 0 
Jaap Branderhorst/kataka Desenvolvedor ativo 625 3829 1505 
Alex Bagehot/ alxeb Desenvolvedor ativo 297 3122 382 
Michael Stockman/d00mst Desenvolvedor ativo 203 2385 0 
Jeremy Jones/jjones Desenvolvedor 

periférico 
111 224 43 

Jeremy Bennett/jeremybennett Desenvolvedor 
periférico 

81 478 0 

Alexey Aphanasyev/alexey  Desenvolvedor 
periférico 

4 174 0 

Phil Sager/psager Desenvolvedor 
periférico 

59 96 458 

Dennis Daniels/dennyd Desenvolvedor 
periférico 

55 325 912 

Alexander/b_ohnsorg Desenvolvedor 
periférico 

71 51 197 

Andreas Rueckert/andreas Desenvolvedor 
periférico 

52 87 1123 

Christian López 
Espínola/penyaskito 

Desenvolvedor 
periférico 

134 591 228 

Curt Arnold/carnold Desenvolvedor 
periférico 

62 36 401 

Daniele Tamino/aslo Desenvolvedor 
periférico 

20 213 29 

Harald Braun/braunharald Desenvolvedor 
periférico 

16 17 22 

Jean-Hugues de 
Raigniac/jhraigniac 

Desenvolvedor 
periférico 

96 21 104 

Kunle Odutola/kunle Desenvolvedor 
periférico 

5 0 98 

Ludovic Maître/rastaman Desenvolvedor 
periférico 

87 400 219 

Marcos Aurélio/maurelio1234 Desenvolvedor 
periférico 

33 157 238 

Marko Boger/boger Desenvolvedor 
periférico 

25 0 80 

Oliver Heyden/5heyden Desenvolvedor 
periférico 

6 0 12 

Steffen Zschaler/sz9 Desenvolvedor 
periférico 

27 77 266 

Thorsten Sturm/1sturm Desenvolvedor 
periférico 

13 3 102 

Toby Baier/toby Desenvolvedor 
periférico 

140 194 430 

abonner Desenvolvedor 
periférico 

32 0 0 
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Desenvolvedor/aliase Papel SVN Bugzilla E-mail 
Eugenio Alvarez/eugenio Desenvolvedor 

periférico 
3 12 0 

Luis Sergio Oliveira/euluis Desenvolvedor 
periférico 

108 0 0 

Alexander Lepekhine/lepekhine Desenvolvedor 
periférico 

71 0 0 

 
Tabela 4.2 Esquema de prioridades unificadas para o ArgoUML  

Valor de prioridade no IssueZilla Valor unificado para o estudo 
P1 Prioridade Urgente 
P2 Prioridade Alta 
P3 Prioridade Média 

 
Tabela 4.3 Resultados obtidos após aplicação da métrica de proporção de commits defeituosos 

por volume de trabalho 
Desenvolvedor Papel Total de 

commits 
Commits 

Defeituosos 
Proporção de 

commits 
defeituosos do 
desenvolvedor 

Proporção 
de commits 
defeituosos 

em relação a 
equipe 

Proporção 
de commits 
em relação a 

equipe 

Jason Robbins/jrobbins  Líder 129 36  27,9 6,6 1,0 
Tom Morris/tfmorris  Core 2100 110 5,2  20,4 16,8 
Michiel van der 
Wulp/mvw  

Core 2546 76  2,9  14,1 20,4 

Markus Klink/mkl   Core 762 9   1,1  1,6  6,1 
Linus Tolke/linus   Core 1076 46  4,2  8,5  8,6 
Bob Tarling/bobtarling   Core 2626 83  3,1  15,3 21  
Thomas Neustupny/thn   Ativo 373 21  5,6  3,8  2,9 
Sergio Lopes/slopes   Ativo 0 0   NA   0    0   
Dave 
Thompson/dthompson  

 Ativo 49 4   8,1  0,7  0,3 

Thierry 
Lach/thierrylach  

 Ativo 282 20  7    3,7  2,2 

Jaap 
Branderhorst/kataka  

 Ativo 757 40  5,2  7,4  6   

Alex Bagehot/ alxeb   Ativo 282 5   282  1,7  0,9 
Michael 
Stockman/d00mst  

 Ativo 282 5   282  1,7  0,9 

Jeremy Jones/jjones   Perif. 92 1   1    0,2  0,7 
Jeremy 
Bennett/jeremybennett  

Perif. 27 5   18,5  0,9 0,2 

Alexey 
Aphanasyev/alexey  

Perif. 0 0   NA    0   0   

Phil Sager/psager  Perif. 44 1   2,2   0,2 0,3 
Dennis Daniels/dennyd  Perif. 9 0   0     0   0,07 
Alexander/b_ohnsorg  Perif. 0 0   NA    0   0   
Andreas 
Rueckert/andreas  

Perif. 36 3   8,3   0,5 0,2 

Christian López 
Espínola/penyaskito  

Perif. 164 6   3,6   1,1 1,3 

Curt Arnold/carnold  Perif. 55 8   14,5  1,4 0,4 
Daniele Tamino/aslo  Perif. 14 0   0     0   0,11 
Harald 
Braun/braunharald  

Perif. 0 0   NA    0   0   

Jean-Hugues de 
Raigniac/jhraigniac 

Perif. 64 0   0     0   0,5 

Kunle Odutola/kunle Perif. 1 1   100   0,2 0,008 



127 

 

 

Desenvolvedor Papel Total de 
commits 

Commits 
Defeituosos 

Proporção de 
commits 

defeituosos do 
desenvolvedor 

Proporção 
de commits 
defeituosos 

em relação a 
equipe 

Proporção 
de commits 
em relação a 

equipe 

Ludovic 
Maître/rastaman 

Perif. 81 0   0     0   0,6 

Marcos 
Aurélio/maurelio1234 

Perif. 199 5   2,5   0,9 1,5 

Marko Boger/boger Perif. 16 1   6,25  0,2 0,1 
Oliver 
Heyden/5heyden 

Perif. 2 1   50    0,2 0,01 

Steffen Zschaler/sz9 Perif. 22 1   4,5   0,2 0,1 
Thorsten Sturm/1sturm Perif. 11 1   9     0,2 0,08 
Toby Baier/toby Perif. 173 37  21,3  6,8 1,3 
abonner Perif. 29 1   3,4   0,2 0,2 
Eugenio 
Alvarez/eugenio 

Perif. 16 0   0     0   0,1 

Luis Sergio 
Oliveira/euluis 

Perif. 87 12  13,7  2,2 0,6 

Alexander 
Lepekhine/lepekhine 

Perif. 62 0   0     0   0,4 

 
Tabela 4.4 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Proporção de commits defeituosos do 

desenvolvedor" 
Médias Comparadas Valor P 

Ativo – Core 1 
Periférico – Ativo 1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.5 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica “Proporção de commits defeituosos em 
relação à equipe” 

Papel Valor P 
Core – Ativo  0,000016 

Ativo – Periférico  0,48003 
Core – Periférico  0 

  
Tabela 4.6 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica ”Proporção de Commits Realizados em 

Relação a Equipe” 
Papel Valor P 

Core – Ativo  0 
Core – Periférico  0 
Ativo – Periférico  0,1834 
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Tabela 4.7 Resultados obtidos na mineração de tamanho de commits (classes) 

Desenvolvedor Papel Total de Classes 
Adicionadas 

Total de Classes 
Modificadas 

Total de Classes 
Removidas 

Linus Tolke/linus Core 537 14971 455 
Markus Klink/mkl Core 295 1652 44 
Michiel van der 
Wulp/mvw 

Core 650 10455 355 

Tom Morris/tfmorris Core 479 6952 129 
Bob Tarling/bobtarling Core 1175 8377 873 
Alex Bagehot/ alxeb Ativo 145 1191 109 
Michael 
Stockman/d00mst 

Ativo 42 733 0 

Dave 
Thompson/dthompson 

Ativo 22 606 14 

Jaap Branderhorst/kataka Ativo 657 5401 162 
Thierry Lach/thierrylach Ativo 1519 1757 120 
Sergio Lopes/slopes Ativo 0 0 0 
Thomas Neustupny/thn Ativo 105 1770 15 
Toby Baier/toby Periférico 186 0 149 
Alexey 
Aphanasyev/alexey 

Periférico 0 53 0 

Andreas Rueckert/andreas Periférico 32 21 0 
Daniele Tamino/aslo Periférico 3 0 0 
Harald Braun/braunharald Periférico 0 353 0 
Curt Arnold/carnold Periférico 107 39 13 
Dennis Daniels/dennyd Periférico 0 20 0 
Eugenio Alvarez/eugenio Periférico 3 111 0 
Jeremy 
Bennett/jeremybennett 

Periférico 568 862 0 

Jean-Hugues de 
Raigniac/jhraigniac 

Periférico 107 222 74 

Jeremy Jones/jjones Periférico 23 2418 6 
Marcos 
Aurélio/maurelio1234 

Periférico 2282 331 2301 

Christian López 
Espínola/penyaskito 

Periférico 165 68 2 

Phil Sager/psager Periférico 0 100 0 
Ludovic Maître/rastaman Periférico 18 55 1 
Steffen Zschaler/sz9 Periférico 7 0 0 
Alexander/b_ohnsorg Periférico 0 0 0 
Kunle Odutola/kunle Periférico 21 44 0 
Marko Boger/boger Periférico 24 96 0 
Oliver Heyden/5heyden Periférico 12 82 0 
Thorsten Sturm/1sturm Periférico 658 60 0 
abonner Periférico 38 91 0 
Alexander 
Lepekhine/lepekhine 

Periférico 6 386 2 

Luis Sergio 
Oliveira/euluis 

Periférico 158 1770 13 
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Tabela 4.8 Resultados obtidos na mineração de tamanho de commits (métodos e linhas de 
código) 

Desenvolvedor Papel Total de 
Métodos 

adicionados 

Total de 
Métodos 

modificados 

Total de 
Linhas 

adicionadas 

Total de 
Linhas 

removidas 
Linus Tolke/linus Core 5421 21646 139065 90073 
Markus Klink/mkl Core 1372 2017 23825 11055 
Michiel van der 
Wulp/mvw 

Core 5149 12388 90042 45557 

Tom Morris/tfmorris Core 5356 15445 82241 40783 
Bob Tarling/bobtarling Core 6585 9957 98074 52291 
Alex Bagehot/ alxeb Ativo 693 1176 12726 6958 
Michael 
Stockman/d00mst 

Ativo 660 1055 12941 3531 

Dave 
Thompson/dthompson 

Ativo 313 1269 5963 6659 

Jaap 
Branderhorst/kataka 

Ativo 4331 7922 90203 35366 

Thierry Lach/thierrylach Ativo 6702 2411 90700 6615 
Sergio Lopes/slopes Ativo 0 0 0 0 
Thomas Neustupny/thn Ativo 1000 2232 25646 10201 
Toby Baier/toby Periférico 1471 1993 31658 6421 
Alexey 
Aphanasyev/alexey 

Periférico 0 0 0 0 

Andreas 
Rueckert/andreas 

Periférico 149 128 1901 242 

Daniele Tamino/aslo Periférico 44 80 881 534 
Harald 
Braun/braunharald 

Periférico 0 0 0 0 

Curt Arnold/carnold Periférico 775 710 16642 2085 
Dennis Daniels/dennyd Periférico 90 52 578 634 
Eugenio 
Alvarez/eugenio 

Periférico 31 15 271 52 

Jeremy 
Bennett/jeremybennett 

Periférico 528 196 76431 1407 

Jean-Hugues de 
Raigniac/jhraigniac 

Periférico 64 565 3257 3891 

Jeremy Jones/jjones Periférico 132 216 2499 1683 
Marcos 
Aurélio/maurelio1234 

Periférico 10285 1691 126053 7440 

Christian López 
Espínola/penyaskito 

Periférico 641 387 7924 3481 

Phil Sager/psager Periférico 28 84 1493 1117 
Ludovic 
Maître/rastaman 

Periférico 136 118 1496 433 

Steffen Zschaler/sz9 Periférico 28 103 1979 1239 
Alexander/b_ohnsorg Periférico 0 0 0 0 
Kunle Odutola/kunle Periférico 2 0 299 0 
Marko Boger/boger Periférico 215 122 3482 554 
Oliver Heyden/5heyden Periférico 53 168 2367 50 
Thorsten Sturm/1sturm Periférico 4121 79 41885 497 
abonner Periférico 172 78 4077 171 
Alexander 
Lepekhine/lepekhine 

Periférico 74 159 1266 700 

Luis Sergio 
Oliveira/euluis 

Periférico 381 511 6949 3057 
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Tabela 4.9 Teste de Fisher-bonferroni para as médias da métrica "Total de classes adicionadas" 

Médias Comparadas Valor P 
Core-Ativo 1 

Ativo-Periférico 1 
Core-Periférico 0,2 

 
 

Tabela 4.10 Teste de Fisher-bonferroni realizado para a métrica "Total de classes modificadas" 
Médias Comparadas Valor P 

Core-Ativo 0,000002 
Ativo-Periférico 0,473329 
Core-Periférico 0 

 
Tabela 4.11 Teste de Fisher-bonferroni realizado para a métrica "Total de classes removidas" 

Médias Comparadas Valor P 
Core-Ativo 0,6 

Ativo-Periférico 1 
Core-Periférico 0,59 

 
Tabela 4.12 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Total de métodos adicionados" 

Médias Comparadas Valor P 
Core-Ativo 0,1 

Ativo-Periférico 0,7 
Core-Periférico 0,003 

 
Tabela 4.13 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Total de métodos modificados" 

Médias Comparadas Valor P 
Core-Ativo 0,000002 

Ativo-Periférico 0,318534 
Core-Periférico 0 

 
Tabela 4.14 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Toral de linhas adicionadas" 

Médias Comparadas Valor P 
Core-Ativo 0,032221 

Ativo-Periférico 0,503363 
Core-Periférico 0,000274 

 
Tabela 4.15 Teste de Fisher-bonferroni para a mérica "Total de linhas removidas" 

Médias Comparadas Valor P 
Core-Ativo 0,000002 

Ativo-Periférico 0,318534 
Core-Periférico 0 
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Tabela 4.16 Números absolutos dos bugs prioritários para o projeto ArgoUML  

Desenvolvedor Papel P. Média P. Alta P. Urgente 

Jason 
Robbins/jrobbins 

Líder 8 3 1 

Linus Tolke/linus Core 249 27 19 
Markus Klink/mkl Core 124 32 10 
Michiel van der 
Wulp/mvw 

Core 
469 89 18 

Tom Morris/tfmorris Core 291 96 27 
Bob 
Tarling/bobtarling 

Core 
554 186 61 

Alex Bagehot/ alxeb Ativo 113 27 16 
Michael 
Stockman/d00mst 

Ativo 
63 41 6 

Dave 
Thompson/dthompson 

Ativo 
11 9 2 

Jaap 
Branderhorst/kataka 

Ativo 
240 97 54 

Thierry 
Lach/thierrylach 

Ativo 
4 2 0 

Sergio Lopes/slopes Ativo 0 0 0 
Thomas 
Neustupny/thn 

Ativo 
76 23 8 

Toby Baier/toby Periférico 6 59 17 
Alexey 
Aphanasyev/alexey 

Periférico 
7 0 0 

Andreas 
Rueckert/andreas 

Periférico 
1 15 1 

Daniele Tamino/aslo Periférico 13 0 0 
Harald 
Braun/braunharald 

Periférico 
1 0 0 

Curt Arnold/carnold Periférico 0 4 0 
Dennis 
Daniels/dennyd 

Periférico 
5 28 5 

Eugenio 
Alvarez/eugenio 

Periférico 
0 1 0 

Jeremy 
Bennett/jeremybennett 

Periférico 
11 6 1 

Jean-Hugues de 
Raigniac/jhraigniac 

Periférico 
3 0 1 

Jeremy Jones/jjones Periférico 13 2 0 
Marcos 
Aurélio/maurelio1234 

Periférico 
6 3 0 

Christian López 
Espínola/penyaskito 

Periférico 
39 10 3 

Phil Sager/psager Periférico 3 7 4 
Ludovic 
Maître/rastaman 

Periférico 
18 6 2 

Steffen Zschaler/sz9 Periférico 4 3 1 
Alexander/b_ohnsorg Periférico 0 0 0 
Kunle Odutola/kunle Periférico 0 0 0 
Marko Boger/boger Periférico 0 0 0 
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Desenvolvedor Papel P. Média P. Alta P. Urgente 

Oliver 
Heyden/5heyden 

Periférico 
0 0 0 

Thorsten 
Sturm/1sturm 

Periférico 
0 0 0 

abonner Periférico 0 0 0 
Alexander 
Lepekhine/lepekhine 

Periférico 
4 0 0 

Luis Sergio 
Oliveira/euluis 

Periférico 
31 9 2 

 
Tabela 4.17 Resultados das métricas de Bugs Prioritários no projeto ArgoUML  

Desenvolvedor Papel Total 
de Bugs 
P. 

Total 
de 
Bugs 

Proporção de 
bugs 
prioritários do 
desenvolvedor 

Proporção de 
bugs 
prioritários em 
relação a equipe 

Proporção de 
bugs resolvidos 
em relação a 
equipe 

Jason 
Robbins/jrobbins 

Líder 12 14 85,7 0,3 0,3 

Linus Tolke/linus Core 295 322 91,6 8,6 8,7 
Markus Klink/mkl Core 166 204 81,3 4,8 5,5 
Michiel van der 
Wulp/mvw 

Core 576 624 92,3 16,8 16,8 

Tom 
Morris/tfmorris 

Core 414 418 99 12,1 11,3 

Bob 
Tarling/bobtarling 

Core 801 823 97 23,4 22,2 

Alex Bagehot/ 
alxeb 

Ativo 156 168 92,8 4,5 4,5 

Michael 
Stockman/d00mst 

Ativo 110 129 85,2 3,2 3,4 

Dave 
Thompson/dthomp
son 

Ativo 22 22 100 0,6 0,5 

Jaap 
Branderhorst/katak
a 

Ativo 391 470 83,1 11,4 12,7 

Thierry 
Lach/thierrylach 

Ativo 6 7 85,7 0,1 0,2 

Sergio 
Lopes/slopes 

Ativo 0 0 NA 0 0 

Thomas 
Neustupny/thn 

Ativo 107 110 97,2 3,1 2,9 

Toby Baier/toby Perif. 82 85 96,4 2,4 2,2 
Alexey 
Aphanasyev/alexey 

Perif. 7 7 100 0,2 0,2 

Andreas 
Rueckert/andreas 

Perif. 17 18 94,4 0,4 0,4 

Daniele 
Tamino/aslo 

Perif. 13 13 100 0,3 0,3 

Harald 
Braun/braunharald 

Perif. 1 1 100 0,02 0,02 

Curt 
Arnold/carnold 

Perif. 4 4 100 0,1 0,1 

Dennis 
Daniels/dennyd 

Perif. 38 41 92,6 1,1 1,1 
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Desenvolvedor Papel Total 
de Bugs 
P. 

Total 
de 
Bugs 

Proporção de 
bugs 
prioritários do 
desenvolvedor 

Proporção de 
bugs 
prioritários em 
relação a equipe 

Proporção de 
bugs resolvidos 
em relação a 
equipe 

Eugenio 
Alvarez/eugenio 

Perif. 1 2 50 0,02 0,05 

Jeremy 
Bennett/jeremyben
nett 

Perif. 18 32 56,25 0,5 0,8 

Jean-Hugues de 
Raigniac/jhraigniac 

Perif. 4 5 80 0,1 0,1 

Jeremy 
Jones/jjones 

Perif. 15 18 83,3 0,4 0,4 

Marcos 
Aurélio/maurelio12
34 

Perif. 9 9 100 0,2 0,2 

Christian López 
Espínola/penyaskit
o 

Perif. 52 52 100 1,5 1,4 

Phil Sager/psager Perif. 14 16 87,5 0,4 0,4 
Ludovic 
Maître/rastaman 

Perif. 26 26 100 0,7 0,7 

Steffen 
Zschaler/sz9 

Perif. 8 9 88,8 0,2 0,2 

Alexander/b_ohnso
rg 

Perif. 0 0 NA 0 0 

Kunle 
Odutola/kunle 

Perif. 0 0 NA 0 0 

Marko Boger/boger Perif. 0 0 NA 0 0 
Oliver 
Heyden/5heyden 

Perif. 0 0 NA 0 0 

Thorsten 
Sturm/1sturm 

Perif. 0 0 NA 0 0 

abonner Perif. 0 0 NA 0 0 
Alexander 
Lepekhine/lepekhin
e 

Perif. 4 5 80 0,1 0,1 

Luis Sergio 
Oliveira/euluis 

Perif. 42 42 100 1,2 1,1 

 
Tabela 4.18 Teste de Fisher-bonferroni para a métrica "Proporção de Bugs Prioritários do 

Desenvolvedor" 
Papel Valor P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 
Tabela 4.19 Teste de Fisher-bonferroni para a "Proporção de Bugs Prioritários Em Relação a 

Equipe"  

Papel Valor P 
Core – Ativo  0,000014 

Ativo – Periférico  0,1 
Core – Periférico  0 
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Tabela 4.20 Média das porcentagens da métrica "Proporção de Bugs em Relação a Equipe" 

Papel Valor P 
Core – Ativo  0,000021 

Ativo – Periférico  0,077501 
Core – Periférico  0 
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Tabela 4.21 Classificação de papéis do projeto de uma empresa privada 
Desenvolvedor Papel SVN ClearQuest 

Core01 Core 1885 1455 
Core02 Core 858 811 
Ativo01 Ativo 620 399 
Ativo02 Ativo 138 23 
Ativo03 Ativo 758 496 
Ativo04 Ativo 634 918 
Ativo05 Ativo 58 28 
Ativo06 Ativo 26 58 
Ativo07 Ativo 61 7 
Ativo08 Ativo 761 310 
Perif01 Perif. 462 1936 
Perif02 Perif. 233 940 
Perif03 Perif. 156 1952 
Perif04 Perif. 422 601 
Perif05 Perif. 124 173 
Perif06 Perif. 7 606 
Perif07 Perif. 169 17 
Perif08 Perif. 127 213 
Perif09 Perif. 156 161 
Perif10 Perif. 8 0 
Perif11 Perif. 72 117 
Perif12 Perif. 21 108 
Perif13 Perif. 86 121 
Perif14 Perif. 49 30 
Perif15 Perif. 9 5 
Perif16 Perif. 51 745 
Perif17 Perif. 4 0 
Perif18 Perif. 146 804 
Perif19 Perif. 4 5 
Perif20 Perif. 80 0 
Perif21 Perif. 87 0 
Perif22 Perif. 7 0 
Perif23 Perif. 1259 41 
Perif24 Perif. 53 420 
Perif25 Perif. 10 540 
Perif26 Perif. 53 12 
Perif27 Perif. 11 5 
Perif28 Perif. 4 53 
Perif29 Perif. 113 0 
Perif30 Perif. 4 18 
Perif31 Perif. 12 13 
Perif32 Perif. 20 33 
Perif33 Perif. 83 175 
Perif34 Perif. 8 1 
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Tabela 4.22 Esquema de unificação dos valores de prioridades  
para o projeto da empresa privada 

Valor de prioridade no IssueZilla Valor unificado para o estudo 
Imediata Prioridade Urgente 
Média Prioridade Alta 
Baixa Prioridade Média 

 
 

Tabela 4.23 Resultados obtidos para a métrica de commits defeituosos 
Desenvolvedor Papel Total de 

Commits 
Commits 

defeituosos 
Proporção de 

commits 
defeituosos do 
desenvolvedor 

Proporção 
de commits 
defeituosos 
em relação 
à equipe 

Proporçã
o de 

commits 
em 

relação à 
equipe 

Core01 Core 756 72 9,5 32,2 18,3 
Core02 Core 65 4 6,1 1,7 1,5 
Ativo01 Ativo 0 0 NA 0 0 
Ativo02 Ativo 0 0 NA 0 0 
Ativo03 Ativo 1880 72 3,8 32,2 45,6 
Ativo04 Ativo 717 48 6,6 21,5 17,3 
Ativo05 Ativo 48 5 10,4 2,2 1,1 
Ativo06 Ativo 0 0 NA 0 0 
Ativo07 Ativo 12 0 NA 0 0,3 
Ativo08 Ativo 461 13 2,8 5,8 11,1 
Perif01 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif02 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif03 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif04 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif05 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif06 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif07 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif08 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif09 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif10 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif11 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif12 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif13 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif14 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif15 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif16 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif17 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif18 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif19 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif20 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif21 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif22 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif23 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif24 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif25 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif26 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif27 Perif. 0 0 NA 0 0 
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Desenvolvedor Papel Total de 
Commits 

Commits 
defeituosos 

Proporção de 
commits 

defeituosos do 
desenvolvedor 

Proporção 
de commits 
defeituosos 
em relação 
à equipe 

Proporçã
o de 

commits 
em 

relação à 
equipe 

Perif28 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif29 Perif. 183 9 4,9 4 4,4 
Perif30 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif31 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif32 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif33 Perif. 0 0 NA 0 0 
Perif34 Perif. 0 0 NA 0 0 
 

Tabela 4.24 Papéis executados pelos desenvolvedores periféricos na empresa 
Desenvolvedor Papel na empresa 

Perif01 Gerente de projeto 
Perif02 Testador 
Perif03 Testador 
Perif04 Analista de Requisitos 
Perif05 Web Designer 
Perif06 Documentadora 
Perif07 Analista de Qualidade 
Perif08 Analista de Requisitos 
Perif09 Web Designer 
Perif10 Arquiteto 
Perif11 Analista de Requisitos 
Perif12 Testador 
Perif13 Analista de Requisitos 
Perif14 Analista de Requisitos 
Perif15 Web Designer 
Perif16 Testador 
Perif17 Implementador 
Perif18 Testador 
Perif19 Arquiteto de Software 
Perif20 Designer 
Perif21 Analista de Requisitos 
Perif22 Analista de Requisitos 
Perif23 Gerente de Projetos 
Perif24 Analista de Requisitos 
Perif25 Gerente de Projeto 
Perif26 Testador 
Perif27 Analista de Requisitos, Documentador 
Perif28 Testadora 
Perif29 Implementador 
Perif30 Analista de requisitos 
Perif31 Analista de Requisitos 
Perif32 Analista de Requisitos 
Perif33 Web Designer 
Perif34 Testador 
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Tabela 4.25 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de commits defeituosos do 
desenvolvedor" 

Papel Valor P 
Core – Ativo  1 

Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.26 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de commits defeituosos em 
relação à equipe" 

Papel Valor P 
Core – Ativo  1 

Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.27 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de commits defeituosos em 
relação à equipe" 

Papel Valor P 
Core – Ativo  1 

Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.28 Resultados obtidos na mineração de tamanho de commits (classes) 
Desenvolvedor Papel Total de 

Classes 
Adicionadas 

Total de 
Classes 

Modificadas 

Total de 
Classes 

Removidas 
Core01 Core 5801 397 7 
Core02 Core 0 0 0 
Ativo01 Ativo 0 0 0 
Ativo03 Ativo 74072 778 93 
Ativo04 Ativo 1928 271 0 
Ativo05 Ativo 0 0 0 
Ativo06 Ativo 0 0 0 
Ativo07  Ativo 0 0 0 
Ativo08 Ativo 2755 214 23 
Ativo02 Ativo 0 0 0 
Perif29 Periférico 662 156 0 
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Tabela 4.29 Resultados obtidos na mineração de tamanho de commits  
(métodos e linhas de código) 

Desenvolvedor Papel Total de 
Métodos 

adicionados 

Total de 
Métodos 

modificados 

Total de 
Linhas 

adicionadas 

Total de 
Linhas 

removidas 
Core01 Core 10681 667868 48226 537 
Core02 Core 0 0 0 0 
Ativo01 Ativo 0 0 0 0 
Ativo01 Ativo 315689 1101661 1609028 3909 
Ativo03 Ativo 15887 586893 64422 1100 
Ativo04 Ativo 0 0 0 0 
Ativo05 Ativo 0 0 0 0 
Ativo06 Ativo 0 0 0 0 
Ativo07  Ativo 9170 400400 53388 196 
Ativo08 Ativo 0 0 0 0 
Perif29 Periférico 3917 225859 19843 

 
945 
 

 

Tabela 4.30 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de classes adicionadas" 
Papel Valores P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.31 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de classes modificadas" 
Papel Valor P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.32 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de classes removidas" 
Papel Valor P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.33 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de métodos adicionados" 
Papel Valor P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.34 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de métodos modificados" 
Papel Valor P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 
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Tabela 4.35 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de linhas adicionadas" 
Papel Valor P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.36 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Total de linhas removidas" 
Papel Valor P 

Core – Ativo  1 
Ativo – Periférico  1 
Core – Periférico  1 

 

Tabela 4.37 Números absolutos de bugs prioritários no projeto da empresa privada 
Desenvolvedor Papel P. Média P. Alta P. Urgente 

Core01 Core 76 105 12 
Core02 Core 46 122 6 
Ativo01 Ativo 7 44 8 
Ativo02 Ativo 0 3 0 
Ativo03 Ativo 22 254 42 
Ativo04 Ativo 4 22 0 
Ativo05 Ativo 0 0 1 
Ativo06 Ativo 0 2 3 
Ativo07 Ativo 0 1 0 
Ativo08 Ativo 5 4 3 
Perif01 Periférico 0 0 0 
Perif02 Periférico 0 0 0 
Perif03 Periférico 0 0 0 
Perif04 Periférico 0 0 0 
Perif05 Periférico 0 0 0 
Perif06 Periférico 0 0 0 
Perif07 Periférico 0 0 0 
Perif08 Periférico 0 0 0 
Perif09 Periférico 0 0 0 
Perif10 Periférico 0 0 0 
Perif11 Periférico 0 0 0 
Perif12 Periférico 0 0 0 
Perif13 Periférico 0 0 0 
Perif14 Periférico 0 0 0 
Perif15 Periférico 0 0 0 
Perif16 Periférico 0 0 0 
Perif17 Periférico 0 0 0 
Perif18 Periférico 0 0 0 
Perif19 Periférico 0 0 0 
Perif20 Periférico 0 0 0 
Perif21 Periférico 0 0 0 
Perif22 Periférico 0 0 0 
Perif23 Periférico 0 0 0 
Perif24 Periférico 0 0 0 
Perif25 Periférico 0 0 0 
Perif26 Periférico 0 0 0 
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Desenvolvedor Papel P. Média P. Alta P. Urgente 
Perif27 Periférico 0 0 0 
Perif28 Periférico 0 0 0 
Perif29 Periférico 0 0 0 
Perif30 Periférico 0 0 0 
Perif31 Periférico 0 0 0 
Perif32 Periférico 0 0 0 
Perif33 Periférico 0 0 0 
Perif34 Periférico 0 0 0 
 

Tabela 4.38 Métricas de bugs prioritátios para o projeto da emepresa privada 
Desenvolvedor Papel Total de 

Bugs P. 
Total de 

Bugs 
Proporção de 

bugs 
prioritários do 
desenvolvedor 

Proporção 
de bugs 

prioritários 
em relação 
a equipe 

Proporção 
de bugs 

resolvidos 
em relação 
a equipe 

Core01 Core 193 202 95,5 24,3 23,8 
Core02 Core 174 179 97,2 21,9 21,1 
Ativo01 Ativo 59 59 100 7,4 6,9 
Ativo02 Ativo 3 3 100 0,3 0,3 
Ativo03 Ativo 318 324 98 40,1 38,2 
Ativo04 Ativo 26 54 48 3,2 6,3 
Ativo05 Ativo 1 1 100 0,1 0,1 
Ativo06 Ativo 5 5 100 0,6 0,5 
Ativo07 Ativo 1 1 100 0,1 0,1 
Ativo08 Ativo 12 19 63 1,5 2,2 
Perif01 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif02 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif03 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif04 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif05 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif06 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif07 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif08 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif09 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif10 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif11 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif12 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif13 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif14 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif15 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif16 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif17 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif18 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif19 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif20 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif21 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif22 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif23 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif24 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif25 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif26 Periférico 0 0 0 0 0 
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Desenvolvedor Papel Total de 
Bugs P. 

Total de 
Bugs 

Proporção de 
bugs 

prioritários do 
desenvolvedor 

Proporção 
de bugs 

prioritários 
em relação 
a equipe 

Proporção 
de bugs 

resolvidos 
em relação 
a equipe 

Perif27 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif28 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif29 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif30 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif31 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif32 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif33 Periférico 0 0 0 0 0 
Perif34 Periférico 0 0 0 0 0 
 

Tabela 4.39 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de bugs prioritários do 
desenvolvedor" 

Papel Valor P 
Core – Ativo  0,63 

 

Tabela 4.40 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de bugs prioritários em relação à 
equipe" 

Papel Valor P 
Core – Ativo  0,14 

 

Tabela 4.41 Teste de Fisher-bonferroni para a  métrica "Proporção de bugs solucionados em relação à 
equipe" 

Papel Valor P 
Core – Ativo  0,14 

 

 
Tabela 4.42 Períodos considerados nas minerações da empresa privada 

Mineração Data Inicial Data Final 
Commits defeituosos da empresa 
privada. 

31/01/2008 31/01/2009 

Tamanho de commits da empresa 
privada. 

01/04/2008 01/08/2008 

 


