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Objetivo: O objetivo desse projeto de conclusão de curso é a partir do código fonte e histórico de modificações de
projetos, criar uma ferramenta de análise e visualização das mudanças efetuadas.

Motivação: No ciclo de vida do desenvolvimento de uma aplicação, as atividades de manutenção do software são
as que normalmente necessitam da maior quantidade de recursos e esforços. Assim, cada modificação que é
realizada em um software tem o potencial de impactá-lo de forma positiva ou negativa, além de adicionar custos.
Embora existam uma série de ferramentas que realizam análise estática do código fonte, fornecendo uma visão
global da qualidade do código, não se tem uma visão do sistema da perspectiva das modificações efetuadas ao
longo do tempo e como elas impactaram o projeto. Essa visão da análise do impacto de mudanças permite
compreender como o sistema é modificado, além de obter informações relevantes para a manutenção do sistema e
cobertura de testes, que proporcionam o desenvolvimento de automações para a simplificação e refinamento dos
processos de qualidade.

Projeto: A ferramenta de análise e visualização foi
dividida em duas partes, implementadas
independentemente, na forma de dois jupyter
notebooks. O notebook de estatísticas busca mostrar
estatísticas acerca dos históricos de commits, como
dados gerais dos projetos, dados sobre a produtividade
dos desenvolvedores, dados sobre a incidência de
mudanças em diferentes intervalos temporais (anos,
meses, dias do mês, dias da semana, e hora do dia),
dados referentes ao número de modificações dos
arquivos, entre outros.
A automação proposta está no script fetcher.py que
obtêm os dados dos projetos por meio do REST API
GitHub v3 e os armazena na base de dados MySQL
para serem tratados no notebook.
O notebook de cobertura busca primeiramente
determinar o grau de dependência entre os arquivos de
projetos Java, e em seguida fornecer uma medida da
cobertura de testes dos arquivos e do sistema por meio
de uma tabela, usando um gradiente de cores.

Conclusão: Com o trabalho foi possível gerar uma
série de dados estatísticos como subsídios para avaliar o
impacto da mudança baseado em dados de modificação
histórica. A ferramenta, portanto, tem um grande
potencial devido a possibilidade de coletar mais
informações acerca da história de desenvolvimento do
projeto e da qualidade do sistema, além do potencial
para servir como base na implementação de modelos
de automação inteligentes e mais precisos, que sejam
alimentados com essas informações coletadas e que,
portanto, possam ter um impacto extremamente
positivo no processo de manutenção e de
desenvolvimento da aplicação.


