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RESUMO

Neste trabalho, é apresentado um estudo de replicação do trabalho (PINTO; KAMEI, 2013) que
busca entender o comportamento dos desenvolvedores através de dados extraídos da plataforma
Stack Overflow sobre assuntos relacionados a refatoração de software. Além de atualizar esse
estudo, também busca-se entender possíveis mudanças no comportamento dos usuários da
plataforma em relação a ferramentas de refatoração. Foram analisados trabalhos de outros
autores que referem-se ao tema para enriquecer a analise dos dados coletados.

Palavras-chave: Refatoração, Stack Overflow, Replicação.



ABSTRACT

In this paper, we present a study of the replication of the work (PINTO; KAMEI, 2013) that
seeks to understand the behavior of developers through data extracted from the Stack Overflow
platform on subjects related to software refactoring. In addition to updating this study, we also
seek to understand possible changes in the behavior of platform users in relation to refactoring
tools. We analyzed the work of other authors who refer to the theme to enrich the analysis of the
data collected.

Keywords: Refactoring, Stack Overflow, Replication.
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1 INTRODUÇÃO

Refatoração é uma alteração feita na estrutura do código fonte para torná-lo mais fácil
de ser entendido e menos custoso de ser modificado, sem alterar seu comportamento observá-
vel (FOWLER, 1999). No software em que o código se torna difícil de ser compreendido ou de
ser modificado, têm-se basicamente duas opções: escrever um novo código ou aplicar a técnica
da refatoração (SANTOS; CHAIM; PRADO, 2018).

Em alguns casos, desenvolver um novo software geraria mais gastos (BOEHM et al.,
1981). Dessa forma, a refatoração se torna uma saída interessante, em função do objetivo
da refatoração, que é melhorar os atributos de qualidade de um determinado software. Com
a refatoração, a produtividade na manutenção de software pode ser maior, uma vez que a
estrutura interna de software pode ser alterada mais facilmente (FOWLER, 2009). As melhorias
feitas através da refatoração podem levar o sistema a ter uma vida útil muito maior, além
de diminuir o custo de correções e reparos no sistema, pois um código refatorado tem seus
atributos de qualidade ampliados em vários aspectos, como por exemplo: tornar um código
melhor elaborado (TAVARES; FERREIRA; FIGUEIREDO, 2018), (MAGALHÃES; JUNIOR;
ARAÚJO, 2017).

Por exemplo, refatorações automáticas empregadas por IDE (Integrated Development
Environment), são bastante comuns (SOARES et al., 2010). No Eclipse, em particular, que
é uma das IDE mais utilizadas para programação em Java (GEER, 2005), refatorações são
disponibilizadas como funcionalidades da IDE (SOARES et al., 2010).

Portanto, o processo de refatoração é facilitado quando se usam métodos específicos,
como por exemplo a refatoração de Código "Compor Método". Esse método de refatoração
é aplicado quando há um método que, a princípio, somente infla na classe, pois está sendo
utilizado apenas uma vez ou porque é resultado de uma refatoração mal feita ?) para a aplicação
das técnicas de refatoração, o que garante um melhor resultado no produto final. Métodos de
refatoração na literatura ou atendem uma linguagem de programação específica ou são mais
abrangentes. (BARROS, 2015). O exemplo a seguir é de um de código que realiza manipulação
de listas. Apesar de pequeno, é difícil compreender qual tarefa é realizada, apesar do nome do
método ser bem descritivo.

public class List {

Object[] elementos;

int tamanho;

boolean somenteLeitura;

...

public void add( Object elemento ){
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if ( somenteLeitura ){

int novoTamanho = tamanho + 1;

if ( novoTamanho > elementos.length ){

Object[] novosElementos = new Object[ elementos.length + 10 ];

for( int i = 0; i < tamanho; i++ ){

novosElementos[i] = elementos[i];

}

elementos = novosElementos;

}

elementos[ tamanho++ ] = elemento;

}

}

...

O exemplo acima tem o seguinte propósito: de tornar o código em um código de alta
performance por meio do método de refatoração Compor Método, ele permite a aplicação da
refatoração Compor Método em códigos já finalizados e que precisam de melhorias.

Com o Compor Método os principais benefícios que conseguimos são: a remoção de
código duplicado e a diminuição de métodos abstratos declarados na superclasse (não tão notável
no exemplo), permitindo também um código que comunica mais facilmente o significado dos
passos do algoritmo.

Durante o desenvolvimento e manutenção do software, é comum que os desenvolvedores
precisem alterar e/ou adicionar novas funcionalidades em códigos que foram escritos por outras
pessoas. Isso pode fazer com que o sistema acabe perdendo a integridade, pois os desenvolvedores
geralmente não programam da mesma maneira, e mesmo que o software tenha sido muito bem
projetado e documentado, alguns desenvolvedores podem cometer alguns erros, como repetir
código e colocar métodos em classes inapropriadas. Isso faz com que o código fonte acabe se
distanciando um pouco do que foi planejado.

Segundo estudos realizados (PIVETA, 2009) há um aumento na busca por parte dos
desenvolvedores em relação a refatoração do software orientado a objetos, em função do aumento
do número de programadores, e por ocasião do também crescente número de linguagens de
programação Tiobe 1. O principal objetivo do trabalho é o de prover um processo detalhado
para refatoração, da seguinte forma: Foram avaliados os efeitos para a execução e performance
da qualidade de software e analisado as vantagens e desvantagens na aplicação de refatoração
(PIVETA, 2009). Refatorações com o objetivo de eliminar trechos de código mal escritos, mas
1 https://www.tiobe.com/

https://www.tiobe.com/
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sem modificar seu comportamento. Os resultados do trabalho mostraram que o uso da refatoração
pode ajudar o desenvolvedor a se concentrar nas refatorações que trazem mais benefícios e a
implementar o código mais adequadamente (PIVETA, 2009).

Com isso especialistas usam a experiência com a prática de refatoração para definir
quando refatorar. Além de ressaltar o valor das refatorações como por exemplo a boa prática de
"renomear variáveis"durante o processo de refatoração, pois isso facilitaria a leitura do código.
Portanto, quanto mais significativo for o nome da variável, mais fácil será a compreensão deste
código (ESPOSTE, 2014). Alguns indícios para promover refatoração são: código duplicado
(duplicated code), método longo (long method), classe grande (large class), lista de parâme-
tros longa (long parameter list), má identação (Bad Indentation). Apesar dos benefícios da
refatoração, e da sua utilização prática, pouco ainda se sabe sobre quais os desafios que os pro-
gramadores tem ao tentar refatorar, ou quais as funcionalidades mais desejadas em ferramentas
de refatoração (PÉREZ; CRESPO, 2007), (MACHADO et al., 2017).

O Stack Overflow é uma plataforma utilizada pelos programadores para sanar dúvidas
sobre assuntos relativos a computação em geral (CAVUSOGLU; LI; HUANG, 2015). A plata-
forma Stack Overflow possibilita tanto realizar perguntas como inserir respostas nas perguntas
realizadas por outros usuários da plataforma. Além disso, usuários podem comentar (o que é di-
ferente de responder), além de votar na pergunta e na resposta que mais lhe agrada (GUERROUJ;
AZAD; RIGBY, 2015). Mais detalhes sobre o Stack Overflow na Seção 2.2.

Um trabalho recente usou dados desta plataforma com a finalidade de entender melhor o
comportamento dos desenvolvedores em relação a refatoração (PINTO; KAMEI, 2013). Para
isso elaborou-se quatro questões de pesquisas (QP) que foram respondidas com base nos dados
extraídos. São elas:

• QP1: Quais são as funcionalidades mais desejáveis nas ferramentas de refatoração?

• QP2: Quais são as barreiras para a adoção de ferramentas de refatoração?

• QP3: Qual o relacionamento entre o interesse em ferramentas de refatoração e a experiência
do desenvolvedor?

• QP4: O interesse em ferramentas de refatoração aumentou ao longo dos anos?

Dado a crescente utilização da plataforma, verificou-se a necessidade de atualizar os
dados para identificar se houve mudanças significativas nas respostas do artigo anterior. Como o
artigo anterior era de 2013 foi feita uma nova mineração de dados utilizando o site Data Stack

Exchange 2. Após análise das 324 perguntas selecionadas, foram elucidados alguns aspectos
importantes sobre refatoração no Stack Overflow como por exemplo a relação da experiência do
usuário com o nível de perguntas e respostas (PONZANELLI et al., 2014).
2 http://data.stackexchange.com/

http://data.stackexchange.com/
http://data.stackexchange.com/
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Usando a plataforma Stack Overflow foram coletadas 324 perguntas e 907 respostas
realizadas entre 2013 e 2018. A quantidade de perguntas e respostas teve como referência o
trabalho anterior (PINTO; KAMEI, 2013) que foi usado como base para este artigo.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

O objetivo geral é caracterizar as perguntas e respostas sobre refatoração feitas no Stack
Overflow, e contrapor esta caracterização com o estudo inicial.

1.1.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, espera-se alcançar os seguintes objetivos específicos:

• Catalogar as principais dúvidas e possiveis soluções de problemas de refatoração;

• Comparar os dados sobre refatoração em relação ao artigo anterior;

• Melhorar a compreensão do comportamento de desenvolvedores em relação as técnicas de
refatoração;

1.2 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado nos seguintes capítulos:

• O Capítulo 2 descreve a metodologia utilizada;

• O Capítulo 3 apresenta os resultados obtidos na análise dos dados;

• O Capítulo 4 compara os resultados entre os artigos;

• O Capítulo 5 apresenta propostas de ideias para temas de trabalhos futuros;

• O Capítulo 6 lista alguns trabalhos relacionados a este tema;

• O Capítulo 7 limita a área de atuação dos dados coletados;

• O Capítulo 8 tece considerações finais sobre o trabalho.
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA

Nesta seção apresenta-se a metodologia de pesquisa adotada para o estudo de atualização
do artigo. Essa atualização teve seu fundamento em 324 perguntas retiradas da plataforma
Stack Overflow, que serviram para analisar e categorizar os dados, observar o comportamento
dos desenvolvedores e responder as quatro perguntas realizadas no trabalho anterior (PINTO;
KAMEI, 2013).

2.1 Questões de Pesquisa

Foram utilizadas as mesmas questões de pesquisa (QP) (PINTO; KAMEI, 2013). São
elas:

• QP1: Quais são as funcionalidades mais desejáveis nas ferramentas de refatoração?

• QP2: Quais são as barreiras para a adoção de ferramentas de refatoração?

• QP3: Qual o relacionamento entre o interesse em ferramentas de refatoração e a experiência
do desenvolvedor?

• QP4: O interesse em ferramentas de refatoração aumentou ao longo dos anos?

2.2 Extração dos dados

O artigo anterior (PINTO; KAMEI, 2013) foi baseado na plataforma Stack Overflow 1.
Stack Overflow é uma plataforma que apresenta perguntas e respostas em uma grande quantidade
de tópicos de assuntos relacionados a computação. Além disso, os usuários podem votar em
perguntas e respostas. (PINTO; KAMEI, 2013), fez uma exploração inicial sobre os tópicos
relacionados as ferramentas de refatoração.

Como o artigo anterior foi de 2013, foi feita uma nova mineração de dados utilizando o
site Data Stack Exchange 2. apresentado pela Figura 1. Construiu-se uma “query” para extrair
324 perguntas sobre refatoração no período entre 2013 a 2017 (Figura 2), mesma quantidade de
perguntas, porém em janela de tempo posterior ao artigo anterior (PINTO; KAMEI, 2013)

Cada questão possui dados como Identificador (Id), Identificador da Resposta Aceita
(AcceptedAnswerId), Data de Criação (CreationDate) e etc. A lista completa de identificadores
das perguntas se encontram no Apêndice B. Para obter as respostas, foi utilizado o ID da
resposta aceita foi feita uma nova “query” para obter os dados das respostas como Identificador
(Id), Identificador da Resposta Aceita (AcceptedAnswerId), Data de Criação (CreationDate),
Pontuação (Score) e etc. A lista completa encontra-se no Apêndice B.
1 https://stackoverflow.com/
2 http://data.stackexchange.com/

https://stackoverflow.com/
http://data.stackexchange.com/
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Figura 1 – Pagina Inicial do Data Stack Exchange

Figura 2 – Construção da query

Com todos esses dados, foi criada uma planilha única com todas as perguntas e respostas,
além das informações associadas a elas. Essa planilha se encontra no link: <encurtador.com.br/
gHM49>

Após essa fase, os dados foram divididos em conjuntos para uma análise qualitativa.
Para realizar esta divisão, organizamos os dados em categorias que tinham semelhanças em seus
conteúdos. As primeiras 100 perguntas foram analisadas e discutidas em conjuntos pelos dois
autores para definir os conjuntos e alinhar a forma de pensamento para analisar o restante dos
dados. As 224 perguntas, então, foram divididas entre os autores, ficando com 112 cada um.
Ao final, da análise individual cada autor analisou as perguntas do outro autor para verificar

encurtador.com.br/gHM49
encurtador.com.br/gHM49
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se concorda ou não com a seleção, caso houvesse divergência aquela questão seria novamente
discutida até chegar a um consenso.

Algumas perguntas, apesar de constar nos identificadores (tags) o tema refatoração,
quando analisada, mostraram-se não ser relativa a este tema (BHAT et al., 2014). Estas foram
chamadas de falso-positiva (um total de 20). Um exemplo de uma pergunta considerada como
falso-positiva é a de ID 47656150:

ID:47656150

I have the following data.frame:

#Define data.frame;

-data.frame(matrix(c(0,0,0,1,0,1,1,1,0), nrow=3))

#Define each column as a factor with two levels;

as.data.frame(apply(u,2,function(x) factor(x, levels = c(0,1))))

Although I apply the factor function to each column defining the levels, the

first column only presents one of them (the 0; the only value in the

column) and I want it to be a factor with two levels (0 and 1).

Any idea about how to solve it?

The problem is that using apply function there is a problem with columns with

all the same values; if I do it manually there is not any problem.

Na pergunta acima o usuário comete um erro na declaração das variáveis, o que causou
um erro na sua aplicação. Apesar do usuário identificar como um problema de refatoração, o
problema esta no uso equivocado da linguagem portanto não serviria para este estudo. Perguntas
como estas foram descartadas e substituídas por outras. Após coleta dos dados, análise, categori-
zação, discussão e debates em torno dos dados chegamos aos resultados obtidos. Estes resultados
serão demonstrados no decorrer deste artigo.

Figura 3 – Fluxograma da Extração de dados
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3 RESULTADOS

Com base nos dados obtidos foi feito um estudo qualitativo e quantitativo. O estudo
quantitativo teve o objetivo de reunir 324 perguntas retiradas da plataforma Stack Overflow entre
os anos de 2013 à 2017 para uma nova análise dos dados, já que o artigo anterior também utilizou
o mesmo número de perguntas retiradas da plataforma Stack Overflow. O estudo qualitativo teve
o objetivo de analisar as perguntas do estudo quantitativo e assim fazer um estudo de replicação
do artigo anterior, fazendo a comparação dos resultados obtidos do artigo anterior e este.

• Linguagem: falta de conhecimento em relação a linguagem (68 questões);

• Método: questões em que o código deveria retornar algum valor mas não o retornam,
fazem de forma errada ou sem necessidade (148 questões);

• Ferramenta: funcionalidades que auxiliam diretamente o software mas que não faz parte
diretamente do código (8 questões); e

• Escopo: é a soma total de todos os produtos do projeto e seus requisitos ou características
(17 questões).

Essa divisão, se mostrou necessária devido a grande quantidade de dados à serem anali-
sados e para identificar quais as maiores dificuldades dos usuários de acordo com a quantidade
de perguntas sobre cada assunto além de procurar entender quais funcionalidades são as mais
desejáveis pelos desenvolvedores.

Para uma melhor explicação e demonstração da importância das ferramentas da refatora-
ção, serão respondidas as quatro questões feitas anteriormente.

3.1 QP1: Quais são as funcionalidades mais desejáveis nas
ferramentas de refatoração?

De acordo com o estudo realizado no artigo anterior (PINTO; KAMEI, 2013) e este, as
funcionalidades mais desejáveis nas ferramentas de refatoração mais citadas foram:

• Localizar e eliminar métodos muito longos que realizam mais de uma tarefa (86 ocorrên-
cias);

• Analisar códigos duplicados (62 ocorrências);

• Melhorar legibilidade do código (68 ocorrências); e

• Empregar técnicas de orientação à objetos (108 ocorrências).
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Uma das características mais desejáveis nas ferramentas de refatoração é localizar e
eliminar do código métodos muito grandes que realizam mais de uma tarefa. Geralmente, este
código precisa ter comentários para que seja melhor compreendido. Um exemplo é o método
abaixo que possui 150 linhas de código:

ID:47302342

...

Im follwing @challenger solution. And manage to get it shorter with this:

// Change _build function name to makeRequest and export it

const makeRequest = (name, _url=’’, body=undefined, headers={}) =&gt; {

let [method, url] = source[name]

let options = {

headers: new Headers({

’Content-Type’: ’application/json’,

...headers,

})

}

options.method = method

if (body) options.body = JSON.stringify(body)

return _fetch(url+_url, options)

}

export default makeRequest

...

No exemplo acima tem se um método que não necessitaria ser tão longo, alguns trechos
mostram redundância por exemplo na requisição do banco de dados para aquisição de url. Outra
funcionalidade desejada é em relação a identificação de códigos duplicados, como no exemplo
abaixo:

ID:46467191

I have the same method in 2 classes that copy fields from one object to

builders. I want to refactor it but I do not know if I should create a

static method in an utility class or abstract it to a superclass.

The classes that shares this code are Beans and part of a multithreading app.

The method would be like:

protected static void copyPartyGroup(Message.Builder msgBuilder,

final PartyGroup partyIDsGroup, Party.Builder rartyBuilder) {
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rartyBuilder.setPartyID(partyIDsGroup.getId())

...

msgBuilder.setID(partyIDsGroup.getId())

...

}

Thank you very much for your help.

No exemplo acima há trechos do código que fazem basicamente a mesma função por
exemplo na identificação dos grupos e integrantes. Outra funcionalidade citada é sobre melhorar
a legibilidade do código, por exemplo:

ID:47347068

While I was reviewing some code, I came across this snippet.

List; User; users = /* Some code that initializes the list */;

users.stream()

.filter(user ; user.getAddress().isPresent())

.map(/* Some code */)

And so on...

The call of method user.getAddress() returns an Optional ;Address ;. Following

the famous Law of Demeter (LoD), \\the above code is not clean. However, I

cannot figure out how \\to refactor it to make it cleaner.

As a first attempt could be to add to the User class a method hasAddress(),

but this method overcomes the need of having an Optional ;Address ; IMO.

How should I refactor the above code? In this case, is it worth to satisfy the

LoD?

EDIT: I missed specifying that in the map method I do not want to return the

address."

No exemplo acima quase não dá para entender o funcionamento do código devido a
grande quantidade comentários que pouco ajuda na compreensão. Em alguns casos também
foram citados os empregos de técnicas de orientação à objetos, como por exemplo:

ID:46831861

...
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public void FlattenXml(XElement xml, string id = null)

{

var elements = xml.Elements().ToList();

foreach (var element in elements)

{

if (element.Name == ""name1"")

{

Func1();

}

if (element.Name == ""name2"")

{

Func2();

}

if (element.Name == ""name3"")

{

DoSomethingElse();

FlattenXml(content, tempId);

Func3();

}

else

{

DoSomethingCompletelyDifferent();

FlattenXml(element, id);

}

}

xml.Elements(""name3"").Remove();

}

...

Um dos grandes problemas quando desenvolvemos um software com programação
orientada a objeto é que, geralmente devido não termos todos os dados no início do projeto, cria-
se classes demais sem necessidade, tornando o processo mais abstrato e com o encapsulamento,
torna-se mais difícil, em alguns casos, identificar as dependências, como no exemplo acima.

3.2 QP2: Quais são as barreiras para a adoção de ferramen-
tas de refatoração?

Na primeira pergunta foram identificadas algumas funcionalidades mais desejadas pelos
desenvolvedores, agora procura-se entender as barreiras na adoção de soluções para essas
funcionalidades.
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Uma das barreiras pode-se notar logo na fase de aquisição dos dados através da plataforma
Stack Overflow, pelo menos 6,2% das questões não estavam corretamente identificadas com o
tema de refatoração percebe-se isso devido a quantidade de falso-positivo adquiridos na coleta
de dados, e já mostra uma dificuldade em identificar um problema e adotar uma solução, há a
possibilidade de que esse tipo de problema possa ter relação na forma de aquisição dos dados
mas de maneira geral a utilização de um identificador errado na descrição da pergunta denota a
falta de conhecimento em relação ao tema.

Outra dificuldade está na falta da aplicação de técnicas de refatoração por parte dos
desenvolvedores na fase de criação de um software e que só é notado quando há a necessidade
de uma alteração no código ou uma atualização do mesmo um dos motivos desta barreira está no
tempo que o código deve ser desenvolvido e entregue, geralmente é curto e não permite uma
melhor análise de possíveis refatorações do código.

Muitas ferramentas de refatoração são difíceis de aprender e usar além de algumas não
serem muito conhecidas o que as tornam menos úteis para o desenvolvimento. Após a análise de
aprendizagem, pode-se citar três ferramentas de refatoração que os desenvolvedores apresentaram
dificuldade no seu uso: A CodePro AnalytiX, é a que mais se encaixa nas necessidades de quem
está incluindo a análise de código estático no seu processo de desenvolvimento. Apesar da
FindBugs parecer ser a mais robusta dentre as três, a CodePro AnalytiX não fica atrás nos
problemas encontrados e, para quem está começando, explicar por quê o código está ruim
e sugerir a solução é muito importante. Isso faz com que, com o tempo, a equipe aprenda
com aqueles erros e os evite no futuro. Além disso, em casos em que não se sabe o que fazer
para resolver o problema, a própria ferramenta pode apontar a direção. Alguns programadores
recomendam o uso tanto da FindBugs quanto da CodePro AnalytiX. Acredita-se que inicialmente,
a CodePro AnalytiX é suficiente para levar a equipe para o caminho da refatoração, dando um
apoio maior e fornecendo resultados mais claros e fáceis de serem compreendidos.

Outras barreiras apresentadas pelos desenvolvedores são: humana, comodidade, apren-
dizagem no uso de recurso e a falta de confiança em tentar uma ferramenta nova que pode ser
grande que os desenvolvedores tendem a evitar. Em relação as barreiras supramencionadas há
uma percepção de que seja relativamente fácil avançar rapidamente sem refatoração no início do
projeto, mas quanto mais a base de código cresce, mais a produtividade é comprometida. A falta
de tempo é freqüentemente usada como desculpa para não refatorar, entretanto a refatoração
que não é feita imediatamente acaba tendo que ser feita mais tarde, quando ela se torna mais
custosa e a pressão de tempo se torna ainda maior. Além de todas essas barreiras, a falta de
familiarização com o catálogo de refatorações se torna outra grande dificuldade em descobrir
refatorações adequadas.
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3.3 QP3: Qual o relacionamento entre o interesse em ferra-
mentas de refatoração e a experiência do desenvolvedor?

Figura 4 – Reputação dos usuários x Número de ocorrências

A plataforma Stack Overflow utiliza um atributo chamado reputação (do Inglês, repu-

tation) para avaliar seus usuários. Esse atributo funciona da seguinte forma: as perguntas e
respostas feitas pelos usuários podem ganhar votos positivos e negativos, o que recompensa ou
pune os usuários que criaram a pergunta ou a resposta, criando assim um sistema ao mesmo
tempo competitivo e auto-regulatório. A existência dos pontos de reputação incentiva usuários
a participarem do processo. De forma indireta, perguntas com alta reputação assim como seus
usuários, podem ser vistos como um sinônimo de qualidade. Dessa forma, este trabalho utiliza a
reputação do usuário no Stack Overflow como sinônimo para experiência com o desenvolvimento
de software. Pontos de reputação indicam sua dedicação a plataforma, e reputações maiores
capacitam o usuário a tomar ações de maior responsabilidade como editar perguntas de outras
pessoas, alterar tags, fechar ou deletar perguntas, entre outros. Esse sistema de gamificação é
interessante, pois usuários mais experientes guiam e alertam usuários novos, mantendo assim
sempre a qualidade nas perguntas e respostas.

Com base nos dados extraídos foi gerado um gráfico (Figura 3) relacionando o número de
ocorrências e a reputação do usuário. Pode-se observar que o número de ocorrências de perguntas
cresce entre os usuários com reputação até 10K, depois disso há uma diminuição significativa
na quantidade de perguntas. Uma hipótese para esse fato é de que quando há um aumento da
experiência do desenvolvedor em relação a refatoração, potencialmente diminui as dúvidas em
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relação a refatoração, outra hipótese é que esta seja a media de todos os usuários da plataforma e
não só os analisados em relação a refatoração.

Em relação as respostas observamos um comportamento semelhante. Foi observado um
maior número de respostas dos usuários com reputação a partir de 10K, uma hipótese é de que
o desenvolvedor prefere perguntas mais especificas e complexas que recompensam melhor, do
que perguntas mais simples de usuários com reputação menor. Outro ponto a considerar é que o
número de respostas diminui de acordo com a reputação do usuário que fez a pergunta aumenta.
Como explicado anteriormente foi usado o atributo reputação como sinônimo de experiência
do usuário, e uma possibilidade é de que quanto mais experiente o usuário, mais complexa e
especificas serão as suas dúvidas, dificultando a capacidade de usuários com menor reputação
responderem essas perguntas.

3.4 QP4: O interesse em ferramentas de refatoração aumen-
tou ao longo dos anos?

Para responder a esta questão foi criado um gráfico de quantidade de perguntas e respostas
por período, separados trimestralmente a partir do quarto trimestre de 2013 até o quarto trimestre
de 2017. Nesse período verificou-se que o número de perguntas vem diminuindo gradativamente
chegando a ter trimestres praticamente sem perguntas novas. Acompanhando esta queda, as
respostas também vem diminuindo, só que de forma bem mais acentuada.

Figura 5 – Período x Número de ocorrências

Uma hipótese é que no período de 2015.4 houve uma diminuição no uso da plataforma
por parte dos desenvolvedores durante o período avaliado ou um desinteresse generalizado por
parte dos usuários em relação a ferramentas de refatoração que é o mais provável, já que a
plataforma é muito utilizada por desenvolvedores em todo o mundo.Um exemplo dessa hipótese
tem a ver com aprimoramento dos usuários em relação as ferramentas de refatoração, o que tem
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como consequência a diminuição do acesso a plataforma Stack Overflow pois está ocorrendo
menos dúvidas em relação as ferramentas de refatoração por conta dos programadores.
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4 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo foi feita uma comparação entre os resultados obtidos no trabalho de 2013
e o presente trabalho. Os principais achados estão presentes na Tabela 1:

Os resultados apresentados demonstram que a grande busca por resultados rápidos
continua a mesma, porém com a cautela de que a estrutura do código não apresentará erros. A
estes resultados esta adicionada a realização de medições de software, aumentando ainda mais a
cautela para que a estrutura de dados não apresente erros. Os resultados também demonstram
que de 2013 para 2018, os programadores estão com menos dúvidas em função da pequena curva
de aprendizagem exigida com a atualização das linguagens de programação.
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Tabela 1 – Sumário dos resultados dos dois estudos.

Original Replicação
RQ1: Itens necessários e desejosos por parte dos
programadores nas ferramentas de refatoração
no qual podemos ressaltar: recomendações de
refatoração, refatoração para idiomas dinâmicos,
refatoração para bancos de dados.

RQ1: Refatoração dinâmica com rápido surgi-
mento de resultados. Análise de código estático.
Essa técnica faz a verificação da estrutura do có-
digo em relação à estrutura padrão recomendada
pela linguagem utilizada, a detecção de bugs e a
realização de medições do software.

RQ2: Problemas de usabilidade são uma das
principais barreiras à adoção de ferramentas de
refatoração, como problemas de usabilidade por
exemplo: dificuldades para selecionar o código
e mensagens de erro desconhecidas. Curva de
aprendizagem para o gerenciamento das ferra-
mentas de refatoração são elevadas. Muitas ve-
zes a necessidade de refatoração não estava clara
para todos, os programadores estavam tão envol-
vidos no novo código que não prestavam a aten-
ção necessária à refatoração dentro do processo.
Ou simplesmente não tinham tempo. Quando a
revisão de código passa a fazer parte do processo
de desenvolvimento de uma equipe, havia muito
código ainda não revisado e nem sempre era pos-
sível fazer a equipe parar para analisar tudo o
que já havia sido codificado.

RQ2: Diminuição das dúvidas dos desenvolve-
dores em relação à refatoração de software, técni-
cas de refatoração que levaram este código a ter
principalmente mais inteligibilidade, para que
seja um sistema de fácil compreensão para seus
desenvolvedores.E aí está a grande vantagem do
uso dessas ferramentas. Elas não dispensam a ati-
vidade manual e a revisão do código pelos desen-
volvedores, mas elas nos ajudam imensamente
por serem capazes de analisar todo o código exis-
tente e identificar futuros problemas, muito mais
rápido do que os programadores conseguiriam.
Como exemplo da baixa curva de aprendizagem
podemos mencionar a ferramenta "Refactor"que
por meio de alguns passos que o desenvolvedor
deve seguir, a ferramenta já identifica os possí-
veis pontos do código a serem refatorados.

RQ3: Grande busca pelas respostas com repu-
tação de usuário elevados, ou seja nas situações
em que a plataforma fornece mais confiança aos
usuários programadores em relação ao conheci-
mento. Refatoração de código toma experiência
e tempo do desenvolvedor para entender o có-
digo, para entender quais refatorações devem ser
utilizadas e em qual contexto, para aprender a
usar as ferramentas de refatoração corretamente,
para aprender o quanto a refatoração é sufici-
ente e para começar a fazer o trabalho direito.
Alguém que não está familiarizado com a lingua-
gem, o projeto ou o domínio do problema, e que
não tenha trabalhado com refatoração antes, não
vai fazer um bom trabalho. O desenvolvedor não
dedica tempo para a refatoração, assim possui
pouca experiência com ferramenta de refatora-
ção, o que gera pouco interesse nelas.

RQ3: A refatoração se torna mais frequente na
medida em que o programador vai ficando mais
experiente e mais ambientado as rotinas, estas
que devem estar sempre bem claras e definidas.
A refatoração não pretende inserir radicalmente
novos paradigmas como programação orientada
a objetos ou a aspectos quando elas apareceram
pela primeira vez. O que ela é mudar a maneira
que se programa: ela define regras que permi-
tem fazer mudanças complexas no código. O
programador não passa a olhar para seu código
como uma construção congelada que não é sus-
cetível a mudanças. Pelo contrário, ele se vê na
condição de manter seu código em ótima forma,
respondendo eficientemente aos novos desafios
e modificando o código sem nenhum medo.

RQ4: Parece ser bastante semelhante quando
comparado com os primeiros meses de Stack
Overflow, com poucas variações. Observou- se
que cerca de 80% das perguntas têm menos de 5
respostas, o que é bastante baixo. Ou seja, até o
ano de 2013 não havia um grande aumento dos
desenvolvedores em ferramentas de refatoração
ao longo dos anos.

RQ4: Foi observado que o interesse em ferra-
mentas de refatoração aumenta ao longo dos
anos. Aumento do conhecimento dos programa-
dores em relação às ferramentas de refatoração
com o interesse em programar mais rápido, di-
minuir problemas e o custo.
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5 DISCUSSÃO

5.1 Revisitando achados

Neste trabalho foram exploradas quatro perguntas de pesquisa. Em resumo, foi observado
que:

• RQ1: Foram listadas algumas das funcionalidades mais citadas pelos desenvolvedores,
todas extremamente importantes para refatoração de um software, o fato de os desenvolve-
dores mencionarem estas funcionalidades demonstra a necessidade de tentar compreender
melhor os usuários.

• RQ2: De acordo com as análises foi observado que as maiores barreiras realmente são as
boas práticas na hora de desenvolver o software, quando o desenvolvedor, desde o início
do projeto, se preocupa com os detalhes do desenvolvimento a tendencia é melhorar o
nível do software e reduzir as limitações das ferramentas.

• RQ3: Foi utilizado um atributo chamado reputação para relacionar a experiência do
desenvolvedor, além do sistema de pontos, podemos notar a evolução do usuário e a
dedicação com que responde as dúvidas de outros usuários, ajudando assim a torna a
comunidade da plataforma mais forte e confiável.

• RQ4: O fato de usuários com maior reputação continuarem ajudando os de menor reputação
mostra que há um interesse em sempre estar atualizado com as dificuldades dos usuários
mais recentes.

5.2 Potenciais Soluções Para os Problemas Encontrados

Identificadas as dificuldades dos programadores em relação à refatoração, identificamos
as possíveis soluções que podem tentar resolver os problemas causados na hora de se refatorar
um software:

• Os donos de projeto devem investir mais em pesquisas para melhorar a qualidade do
software. Algum tempo investido melhorando uma parte do código pode economizar horas
do tempo de cada desenvolvedor para realizar correções, modificações ou para acrescentar
alguma regra de negócio ao sistema (KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998).

• Segundo Fowler (2004), para se aplicar a refatoração em um código, é necessário conhecer
primeiro as técnicas de refatoração que serão utilizadas. Deve ser feita uma análise no
código para se detectar os pontos que necessitam passar por uma refatoração. A decisão
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de quando começar a refatorar e quando parar é tão importante quanto à mecânica da
refatoração.

• Utilizar ferramentas para auxiliar na refatoração tem por objetivo analisar código-fonte
para que o mesmo siga os melhores padrões de estilo de código usados pelo mercado. A
ferramenta indica as incidências onde o código analisado não segue estes padrões (BURN,
2007).



29

6 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo busca discutir os principais trabalhos relacionados ao tópico de refatoração
de software, pois é importante para verificar se houve alguma mudança significativa nos proble-
mas do Stack Overflow em relação à refatoração e atualizar os dados do artigo anterior (PINTO;
KAMEI, 2013) de forma a melhorar o entendimento atual. São abordados trabalhos que propõem
métodos para abranger o tema de refatoração de software de forma ampla, juntamente com
estudos empíricos sobre as dificuldades que os usuários programadores têm de refatoração. Por
fim, estudos que visam propor melhores ferramentas refatoração para melhorar desempenho dos
programadores em renovação de softwares.

Dentre os trabalhos que nortearam nossos estudos podemos destacar que este trabalho
se apoia na dificuldade dos desenvolvedores ao encontrar um código em que a sua estrutura
original esteja com a sua integridade comprometida e com tecnologias obsoletas no qual as-
semelhamos ao nosso trabalho pois encontramos algumas dessas dificuldades dos usuários
programadores na plataforma Stack Overflow que tiveram suas dúvidas estudados no nosso
artigo (DEPAULA;HERIDIA, 2014). São apresentadas neste trabalho, técnicas de refatoração
que levaram este código a ter principalmente mais inteligibilidade, para que seja um sistema de
fácil compreensão para seus desenvolvedores. O trabalho também tem o intuito de quantificar a
melhoria do código refatorado. O código é metrificado com o auxílio das ferramentas SonarQube
e Metrics. Essas ferramentas fazem o comparativo do antes e pós refatorações, com o propósito
de relatar a melhoria na qualidade de software após o término das refatorações outro objetivo do
nosso trabalho.

No livro Refactoring: Improving the Design of Existing Code (FOWLER, 1999), Martin
Fowler descreve o processo de refatoração e passa a maior parte do tempo explicando como fazer
as várias formas de refatorações sem interferir no comportamento preservando as transformações,
em relação a nossa replicação é semelhante pois também fizemos observações, estudos categori-
zados para melhor retratar o que as mudanças que ocorreram no tocante a dúvidas dos usuários
programadores de 2013 para a nossa atual conjuntura. A refatoração é uma técnica controlada
para melhorar o design de uma base de código existente. Sua essência é a aplicação de uma
série de pequenas transformações preservadoras de comportamento, cada uma delas "pequena
demais para valer a pena". No entanto, o efeito cumulativo de cada uma dessas transformações
é bastante significativo. Ao executá-las em pequenos passos, você reduz o risco de introduzir
erros. Você também evita que o sistema seja quebrado enquanto está realizando a reestruturação
o que permite que você refatore gradualmente um sistema por um longo período de tempo. Esses
aspectos foram destacados no nosso trabalho de replicação.

Um estudo de Ramon Silva (RAMON, 2016), lista objetivamente os recursos mais
desejáveis nas ferramentas de refatoração e despertou nosso interesse pois o mesmo objetivou
mostrar quais são os recursos mais desejáveis nas ferramentas de refatoração, pois havia muitas
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dúvidas dos programadores na plataforma Stack Overflow em relação a esse assunto.

Baseando-se na proposta de refatoração, pode ser citado o trabalho (SILVA et al., 2009)
que aborda um estudo sobre a refatoração de modelos orientados a aspectos onde é possível
identificar que a utilização da refatoração possibilitou uma visão mais abrangente para saber
quais refatorações seriam implementadas através da transformação de modelos orientados a
aspectos.

No trabalho (SUNYÉ et al., 2001), são abordadas refatorações que projetam e preservam
o comportamento de um modelo UML. Foram apresentados um conjunto de refatorações de
projeto para melhorar a modelagem de programas orientados a objetos sem adicionar novas
funcionalidades.

A refatoração a nível de modelagem se mostrou ser muito complexa, pois a busca e
elaboração de algumas refatorações foram bem difíceis, se tratando do impacto em diferentes
visões da UML. Ainda assim, os autores viram como perspectiva para este trabalho o uso
extensivo da ação semântica, podendo tornar os modelos mais precisos e comprovados.

Segundo Muller (MULLER, 2014), framework são ferramentas que facilitam o trabalho
dos desenvolvedores. O autor criou um método de refatoração usando como referência os
métodos da literatura, sendo capaz de ajudar os desenvolvedores na refatoração de aplicações
construídas com os conceitos de frameworks de domínio. Os resultados da aplicação do método
foram: melhoria na complexidade do código, diminuição da quantidade de duplicação de código,
tornando-o assim um código mais reutilizável e flexível.

Assegurar a qualidade de código é um ponto crucial durante o desenvolvimento de
software. Frequentemente, os desenvolvedores recorrem às ferramentas de análise estática
para auxiliá-los tanto na compreensão de código, quanto na identificação de defeitos ou de
oportunidades de refatoração durante o ciclo de desenvolvimento de aplicações. Um dos pontos
críticos na definição de tais ferramentas está na sua capacidade de obter informações a respeito
de código (FAVERI et al., 2013).

Durante o ciclo de vida dos sistemas de software, eles precisam ser melhorados, modifi-
cados e adaptados a novas funcionalidades. Tais modificações podem aumentar a complexidade
e diminuir sua qualidade. Uma das maneiras de melhorar sua qualidade é aplicar transformações,
mais especificamente, refatorações (CAMPAGNOLO; PIVETA, 2016).

A refatoração se encaixa em processos de desenvolvimento de software. Refatoração é a
reestruturação de um programa OO com o objetivo de reduzir a complexidade de um programa
sem, no entanto, alterar seu comportamento externo. Atividades envolvidas nesse processo
incluem identificar porções de código que devem ser refatoradas, garantir que as transformações
aplicadas no código preservam seu comportamento e medir o benefício da refatoração na
qualidade do software (MENS; TOURWÉ, 2004).

Presente como uma das práticas do processo que desenvolvimento de softwares ba-
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seados em metodologias ágeis, tal como, a Programação Extrema (eXtreme Programming -
XP), a Refatoração no ambiente de produção preocupasse com a manutenabilidade do sistema,
que prática procura facilitar as atividades de manutenção do software. Além de propiciar um
desenvolvimento rápido através do processo de modularização, que proporciona a divisão do
programa em módulos contribuindo para o processo evolutivo de software, reuso de funções,
aperfeiçoamento do código-fonte e minimização de falhas. O processo de Refatoração de um
software está fortemente ligado a sua manutenção e aprimoramento. Refatorar significa alterar
o código-fonte propondo melhorias na qualidade interna do software, tornando o código mais
legível e coeso, possibilitando que desenvolvedores que participaram ou não de sua produção
possam compreender sua estrutura de maneira mais simples e direta. Promove também, me-
lhorias de desempenho com a reutilização de recursos bem estruturados e acréscimo de novas
funcionalidades (COELHO, 2012).

Conforme foi visto, o tema refatoração é a ideia central de diversos trabalhos e em todos
vemos os benefícios que sua aplicação tem no desenvolvimento de software este trabalho reforça
essa ideia e se diferencia dos demais não apenas por ser uma atualização mas por utilizar uma
plataforma conhecida pelos desenvolvedores para extrair dados e analisá-los de forma a buscar
compreender melhor o comportamento do usuário e buscando entender suas necessidades e
dificuldades em relação a adoção dessa prática no desenvolvimento do software.
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7 LIMITAÇÕES

A pesquisa deste trabalho esta limitada aos dados retirados da plataforma Stack Over-
flow feitas entre o período de 2013 a 2017 que possuíssem em seus identificadores a palavra
“refactoring”. Apesar de existir uma versão da plataforma em português, foi utilizada na extração
dos dados a versão em inglês por ter uma maior base de dados.

Não foram analisados dados de outra plataforma, nem fora do período citado ou outro
idioma e que não tenha a palavra ”refactoring” em seu identificador. Algumas perguntas, apesar
de possuir em seus identificadores a palavra “refactoring”, não estavam corretamente identificadas
Foi necessário analisar individualmente cada questão.

Foram extraídas 324 perguntas, pois a referência foi o artigo (PINTO; KAMEI, 2013)
que também havia utilizado esta quantidade, e 907 respostas relacionadas a estas perguntas.

As 324 perguntas e 907 respostas foram analisadas pelos autores da seguinte forma:

1- Das 100 primeiras perguntas selecionadas da plataforma obtivemos um total de
300 respostas que foram analisadas em dupla, daí padronizamos a análise destes dados e a
consequente categorização deles.

2- Do restante de 224 perguntas e 607 respostas, 112 perguntas e 304 respostas foram
verificadas por Marcos Costa e a parte final de 112 perguntas e 303 respostas foram analisadas
por Thiago Benício.
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8 CONCLUSÃO

Neste trabalho, investigamos questões e respostas do Stack Overflow, comunidade de
desenvolvedores de software, onde a maior parte das questões dizem respeito a problemas que
os programadores de software têm para que o seu código obtenha um melhor desempenho e
consequentemente uma melhor execução. Comparando a lista de perguntas e respostas do artigo
de (PINTO; KAMEI, 2013) e aplicando um estudo de atualização, podemos descobrir quais
são os recursos mais desejados pelos programadores que estão dispostos a usar na atualidade,
ao mesmo tempo, também descobrimos alguns cenários que parecem ser o causa comum de
barreiras de adoção apresentados no artigo anterior, que hoje praticamente desapareceram pois a
mentalidade dos desenvolvedores é muito voltada para o reaproveitamento do código, evitando
perda de tempo e dinheiro.

Além disso, também observamos que o usuário leva muito em consideração a reputação
que está atrelada a resposta encontrada na plataforma onde se encontram essas questões (dúvidas
respondidas), mas eles são mais propensos a novos desenvolvedores e o interesse em ferramentas
de refatoração parece ser o mesmo que nos primeiros dias do Stack Overflow.

A grande vantagem da refatoração é o quão simples ela pode ser. O desenvolvedor
equipado com um pequeno conjunto de regras para iniciar. Isso, junto com uma boa ferramenta,
tornam os primeiros passos na refatoração muito tranquilos. Comparada com outras técnicas
que um programador avançado deve conhecer hoje em dia, como UML ou design patterns, eu
diria que a refatoração tem a menor curva de aprendizado, bem parecido como é o Visual Basic
comparado com outras linguagens.

Bem cedo, o tempo investido em aprender refatoração vai começar a dar frutos. É claro
que, como qualquer outra coisa na vida, dominar o assunto requer tempo e esforço.

8.1 Trabalhos Futuros

Como sugestões para trabalhos futuros temos:

• Um estudo mais aprofundado do comportamento do usuário na ferramenta Stack Overflow
mostrando de que forma os desenvolvedores utilizam essa plataforma na vida profissional?

• Como o tema refatoração é ensinado aos alunos no inicio da vida acadêmica?

• O quanto de economia uma empresa que desenvolve um software utilizando as ferramentas
de refatoração tem, em relação a uma empresa que não possui essa mentalidade?

• De que forma plataformas, como o Stack Overflow, poderiam auxiliar os estudantes na
vida acadêmica?
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• Realização de um estudo comparativo sobre ferramentas de fefatoração.
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A LISTA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS RETIRADAS
DO STACK OVERFLOW

Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

47715936 Refactoring a Controller containing
Many-to-many relationship

44890991 1 5

47696151 Is it possible to apply refactoring using
OmniPascal?

44897334 1 4

47678445 How to rewrite this javascript function
more efficient way

44925213 1 1

47656150 Each column of a data.frame as a factor of
two levels

44925742 1 2

47630266 Using async await properly in node js 44948434 1 2

47590262 Node js, refactoring long node js async
function

44950978 1 1

47588415 Calculate Picture ID for Gallery With Ads 44977095 1 1

47573154 Refactoring a little bit piece of code in
Java

44978256 1 0

47423648 XCode 9.1 Refactoring not available 44986936 1 1

47399678 Why does borrowing prevent inlining a
function call in array access?

45023877 1 4

47396431 Static strings localization issue in Java 45071093 1 1

47352188 Is there a better way to write lots of
repeated instances of

"if(string.IsNullOrEmpty())"

45073731 1 1

47347068 Optional monad and the Law of Demeter
in Java

45123613 4 4

47283598 How to refactor duplicity in code that calls
super

45139178 1 0

47302342 Need insight on how to build javascript
fetch API

45139447 2 2

47287222 Store and call method from a HashMap 45140994 2 0
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

47287011 PHP Variables - opposite strings 45167756 3 0

47220577 combine 2 identical jquerys with different
triggers

45204752 2 2

47220389 Improve repetitive code - R tables 45231118 2 2

47201315 Lombok: Apply "var"for all local variable
declarations automatically

45350479 1 1

47184116 Is this a Beneficial JavaScript Refactoring
for Summarizing an Array of Objects?

45354365 1 3

47178020 Conditional object names in React 45389884 3 0

47077826 Templated Refactoring of Constructors
For DI

45392014 1 2

47060490 C# - Refactor Dictionary Helper 45399897 1 1

47050314 Node JS: Code Refactor with almost
similar codes in different forEach

45423963 1 2

46944473 Java refactoring code duplication 45431468 1 1

46965207 Type alias for function arguments in C++ 45460389 1 1

46944867 Refactoring Java code to make it reusable 45490354 2 0

46926777 Make pattern matching into nice code 45520080 1 2

46885591 Python loop over files - best practice 45600231 3 1

46883714 HashTable code refactor, Train wagon
count

45645339 1 1

46880552 How do I add to string, neatly, based on 2
fields if null

45665876 1 1

46831861 Replace conditional with polimorphism
how to

45705686 4 4
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

46845208 large amount of if else refactor 45863355 3 2

46823049 How can I refactor/abstract ngrx actions to
be less prone to typos?

45893274 2 0

46788503 function returning value or integer status
code refactor

45903163 1 0

46726195 Refactoring repeated ternary statements? 45903658 2 1

46659915 Refactoring a class method to an interface
in java

45907021 2 -1

46645681 Refactoring an expression that takes a
block into method and its block argument

45941459 2 0

46552929 Best practice to move data from an older
object to a new object design

45950146 1 2

46545764 Clean Code - naming related classes 45994400 1 -1

46442406 Entity Framework Context Factory And
Cyclic References

46037445 1 2

46467191 superclass vs utility class for common
code

46053570 2 2

46437731 Refactoring - auto extract method to
function

46061244 1 0

46387649 How to register and resolve many class to
one interface in Autofac Dependency

injection Framework

46063576 1 3

46353503 Refactoring two similar if loops with
slightly different values (Java)

46076026 1 1

46332858 Refactoring int x, int y to Pair position
(Java)

46099193 1 1

46276241 How to refactor case..when in Ruby 46159070 1 1
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

46235264 C# Refactoring: check type of the derived
class and assign to a variable of the same

class

46172829 2 5

46202757 How to refactor multiple if statement with
multiple string conditions inside?

46176264 3 2

46176142 Warning thrown by using multiple
Iterables on Cactoos Joined class

46202869 1 2

46172710 Refactor to show link or not in blade 46235583 1 2

46123566 Java - combine Scanner for file with
Scanner for user input

46276860 3 0

46098668 PyCharm is only moving one function per
refactor command

46333044 1 2

46074457 Handling code duplication in typescript
code

46353572 2 1

46062515 UncheckedIOException is thrown instead
of a different expected exception

46387857 2 1

46060955 jQuery refactoring, how to avoid repetitive
code?

46441362 4 3

46045322 Refactor large controller method into
model

46467547 1 2

46003107 Is it possible to use NDepend to find class
partitioning in an OOP language?

46512022 2 1

45974964 Rails destroy scaffold without previous
rails g scaffold

46545808 2 5

45950079 Refactoring two identical functions that
work on different HTML tags

46553503 1 1

45939317 Error in Math.factor(c(1L, 3L, 4L, :
‘round’ not meaningful for factors

46650460 1 1
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

45906992 Java reflection - Casting Field to Swing
Inputs

46660026 1 3

45901912 How can I split this function into smaller
functions without sacrificing its

functionality?

46726448 1 2

45903073 Generate two different list
comprehensions using a single iterable

46788847 1 1

45864225 Liquibase - How to skip changesets that
have been executed

46834142 1 3

45862845 Why does my unit test fail when I refactor 46845455 1 2

45705638 Change namespace for entire project in
VS 2017

46846531 2 3

45664758 How to minimize refactoring, when an
asynchronous value is introduced in

javascript?

46880846 1 0

45645140 Refactor same functions with different
parent selector jQuery

46884575 2 0

45596651 Function that accepts generic struct 46885796 1 3

45517877 How can I avoid naming my variables the
same thing as my method names in ruby?

46926921 1 0

45489517 How to refactor code that is using PPL
heavily. C++

46950288 1 1

45460168 java alias vs refactor method 46965507 1 0

45428523 Refactoring - Collapsible "if"statements
should be merged

46965899 2 1

45423202 How to determine dependencies for all
units? (Estimate refactoring cost)

47050508 1 1
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

45388546 Is it possible to refactor React-Navigator
Elements?

47061938 1 1

45391961 Refactoring nested functions with arrow
functions

47078262 2 3

45371397 Eclipse Oxygen 4.7.0 - PyDev 5.8.0
Refactoring Error

47178355 3 2

45353974 Consolidating two methods into one 47184317 2 2

45350288 How to move if else statement in
validation() method from doGet() method

47202001 1 1

45230887 How to refactor already simple ruby code 47220611 2 0

45204502 Refactor procedural Java code to
functional code

47220636 2 1

45167755 Refactoring Business Rule, Function
Naming, Width, Height, Position X & Y

47287210 2 7

45140095 TFS and VS2015: how to diff large
amount of changed files?

47287345 1 0

45139360 Does my function violate SRP or other
best practices?

47305156 3 2

45137889 SQL Query Refactoring Possible? 47338433 2 1

45123541 Android Studio rename without refactor 47349028 1 3

45073233 Simplify a matlab expression to matrix
form

47352293 2 4

45070773 Confusion with modules and refactoring
JS/jQuery

47396628 1 1

43352983 Extract a TypeScript Method in Visual
Studio Code

47399832 2 0
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

44986832 Naming of parse string and assign value 47425586 3 0

44956155 Good pattern for multiphase algorithm? 47573254 2 5

44976249 Refactoring fat reducers 47588539 1 0

44944389 Avoiding an incomplete pattern match 47593903 3 1

44945651 Angular: Many components listen to key
events - refactor?

47633073 1 1

44925046 Should multiple array/hash lookups be
stored in a variable

47656409 2 1

44924511 Where to place constant attributes? 47678611 2 2

44895528 Switch from dyadic to monadic
interpretation in a J sentence

47696758 2 1

44890043 Java 8 Functional VS Imperative method 47730302 1 1

44890991 Method can be made static, but should it? 47715936 1 5

44897334 How to find unused/dead code in java
projects

47696151 1 4

44925213 C/C++: Detecting superfluous #includes? 47678445 1 1

44925742 How to use IntelliJ IDEA to find all
unused code?

47656150 1 2

44948434 Find unused code 47630266 1 2

44950978 How do you stop yourself from
refactoring working-but-awful code?

47590262 1 1

44977095 Find and replace Android studio 47588415 1 1

44978256 Is there a working C++ refactoring tool? 47573154 1 0

44986936 What are some alternatives to ReSharper? 47423648 1 1
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

45023877 Unit testing for C++ code - Tools and
methodology

47399678 1 4

45071093 How to simplify a null-safe compareTo()
implementation?

47396431 1 1

45073731 Using mixins vs components for code
reuse in Facebook React

47352188 1 1

45123613 When is a function too long? 47347068 4 4

45139178 Rename a class in Xcode: Refactor... is
grayed out (disabled). Why?

47283598 1 0

45139447 How many constructor arguments is too
many?

47302342 2 2

45140994 Coding Katas for practicing the
refactoring of legacy code

47287222 2 0

45167756 Changing Variable Names in Vim 47287011 3 0

45204752 Refactor Menu Missing from Visual
Studio 2015

47220577 2 2

45231118 Extract method to already existing
interface with ReSharper

47220389 2 2

45350479 Ctrl+R, Ctrl+R command not working 47201315 1 1

45354365 Is it OK to have a class with just
properties for refactoring purposes?

47184116 1 3

45389884 What’s the best way to refactor a method
that has too many (6+) parameters?

47178020 3 0

45392014 How to make Databinding type safe and
support refactoring

47077826 1 2

45399897 Refactoring in Vim 47060490 1 1

45423963 Why unused code should be deleted? 47050314 1 2
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

45431468 Rename or refactor files in Xcode 46944473 1 1

45460389 is f(void) deprecated in modern C and C++ 46965207 1 1

45490354 What is the reason behind JSLint saying
there are "too many var statements"

46944867 2 0

45520080 Refactoring with C++ 11 46926777 1 2

45600231 How to quickly implement/override
methods in Eclipse?

46885591 3 1

45645339 Coupling, Cohesion and the Law of
Demeter

46883714 1 1

45665876 Is there an elegant way to remove nulls
while transforming a Collection using

Guava?

46880552 1 1

45705686 What refactoring tools do you use for
Python?

46831861 4 4

45863355 Find unused code in a Rails app 46845208 3 2

45893274 Replace Multiple String Elements in C# 46823049 2 0

45903163 Do you find cyclomatic complexity a
useful measure?

46788503 1 0

45903658 How often should you refactor? 46726195 2 1

45907021 How to visualize a project structure in
MATLAB?

46659915 2 -1

45941459 What is refactoring and what is only
modifying code?

46645681 2 0

45950146 How to change a package name in
Eclipse?

46552929 1 2

45994400 Simple way to reorder methods of a Java
class in IntelliJ?

46545764 1 -1

46037445 How to refactor variable type in Eclipse? 46442406 1 2
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

46053570 Are there any downsides to marking all
variables you don’t modify const?

46467191 2 2

46061244 Visual Studio: Is there a "move class to
different namespace"refactoring?

46437731 1 0

46063576 How do I refactor this loop? 46387649 1 3

46076026 How much duplicated code do you
tolerate?

46353503 1 1

46099193 Any way to surround code block with
Curly Braces { in VS2008?

46332858 1 1

46159070 Eclipse: Most useful refactorings 46276241 1 1

46172829 How can you find unused functions in
Python code?

46235264 2 5

46176264 How can I refactor C++ source code using
emacs?

46202757 3 2

46202869 Is violation of DRY principle always bad? 46176142 1 2

46235583 Should one test internal implementation,
or only test public behaviour?

46172710 1 2

46276860 Tools to detect duplicated code (Java) 46123566 3 0

46333044 Any ReSharper equivalent for Xcode? 46098668 1 2

46353572 How do I refactor swift in Xcode? 46074457 2 1

46387857 What keyboard shortcut is there to
organize C# usings in Visual Studio 2013?

46062515 2 1

46441362 Converting C source to C++ 46060955 4 3

46467547 Should you wrap 3rd party libraries that
you adopt into your project?

46045322 1 2
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

46512022 Is there a tool for refactoring SQL, a bit
like a ReSharper for SQL

46003107 2 1

46545808 How do you refactor a large messy
codebase?

45974964 2 5

46553503 How to update old C code? 45950079 1 1

46650460 How to cope with bad code 45939317 1 1

46660026 Can eclipse extract a second class in class
file to its own file

45906992 1 3

46726448 Intellij Extract Inner Class 45901912 1 2

46788847 How many lines of code should a
function/procedure/method have?

45903073 1 1

46834142 Advice on working with legacy code 45864225 1 3

46845455 Is there a benefit to using a return
statement that returns nothing?

45862845 1 2

46846531 Number of parameters for a constructor 45705638 2 3

46880846 What’s the best way to do a bulk
namespace rename on a large c#

application?

45664758 1 0

46884575 Dead code detection in PHP 45645140 2 0

46885796 Renaming packages in Eclipse 45596651 1 3

46926921 How to avoid a lot of if else conditions 45517877 1 0

46950288 Any pointers on using Ropevim? Is it a
usable library?

45489517 1 1

46965507 How extract private static constant in
Intellij Idea?

45460168 1 0
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Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

46965899 Mongoose - Create document if not exists,
otherwise, update- return document in

either case

45428523 2 1

47050508 How to break multiple foreach loop? 45423202 1 1

47061938 Unit testing: Is it a good practice to have
assertions in setup methods?

45388546 1 1

47078262 Is there a key combination in Xcode to
implement a Protocol?

45391961 2 3

47178355 Why use decimal(int [ ]) constructor? 45371397 3 2

47184317 Refactoring C/C++ in Vim (e.g. method
extraction like in Eclipse)

45353974 2 2

47202001 Refactoring and concurrent development
branches

45350288 1 1

47220611 Good refactoring support for C++ 45230887 2 0

47220636 In Visual Studio, is there a way to sort
private methods by usage?

45204502 2 1

47287210 Our code sucks and I’m powerless to fix it.
Help!

45167755 2 7

47287345 Ways to ASSERT expressions at build
time in C

45140095 1 0

47305156 What tools and techniques do you use to
find dead code?

45139360 3 2

47338433 How does TDD make refactoring easier? 45137889 2 1

47349028 is point free code more efficient, or just
terser?

45123541 1 3

47352293 Can you simplify this algorithm? 45073233 2 4

47396628 How to determine if a type is a type of
collection?

45070773 1 1
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47399832 Refactor rename broken in Intellij IDEA 43352983 2 0

47425586 Reducing if-else statements in Java 44986832 3 0

47573254 Form_Load() ’event’ or Override
OnLoad()

44956155 2 5

47588539 How to convince a colleague that code
duplication is bad?

44976249 1 0

47593903 Is there an IDE/utility to refactor Python *
imports to use standard module.member

syntax?

44944389 3 1

47633073 Legacy Code Nightmare 44945651 1 1

47656409 Are there any utilites that will help me
refactor CSS

44925046 2 1

47678611 Eclipse JDT: Is there a refactoring to
replace direct field accesses with

setter/getter methods?

44924511 2 2

47696758 Refactoring techniques for Clojure 44895528 2 1

47730302 Is this really an improvement (moving var
to inner scope when inner scope is in a

loop)?

44890043 1 1

47715936 Android Studio Refactor >Extract >Style
Disabled

44890991 1 5

47696151 Strategy for large scale refactoring 44897334 1 4

47678445 Refactoring Code: When to do what? 44925213 1 1

47656150 Is rename refactoring working for
somebody in strongly typed razor views?

44925742 1 2

47630266 Code refactoring on bad system design 44948434 1 2

47590262 Which is faster? Comparison or
assignment?

44950978 1 1
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47588415 Writing a new refactoring plugin for
Eclipse?

44977095 1 1

47573154 Do very long methods always need
refactoring?

44978256 1 0

47423648 Alternatives to @VisibleForTesting 44986936 1 1

47399678 How to make freelance clients understand
the costs of developing and maintaining

mature products?

45023877 1 4

47396431 Is using “feature branches” compatible
with refactoring?

45071093 1 1

47352188 Refactoring "procedural"WCF service 45073731 1 1

47347068 How do you handle the tension between
refactoring and the need for merging?

45123613 4 4

47283598 Using Action dictionaries instead of
switch statements

45139178 1 0

47302342 Refactor Mercilessly or Build One To
Throw Away?

45139447 2 2

47287222 Refactoring Ruby on Rails i18n YAML
files using dictionaries

45140994 2 0

47287011 Using git/mercurial on projects with
continuous refactoring?

45167756 3 0

47220577 Constructor Parameters - Rule of Thumb 45204752 2 2

47220389 How should I mark a method as
"obsolete"in JS?

45231118 2 2

47201315 Is it good practice to create once-used
variables?

45350479 1 1
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47184116 What is the state of C++ refactor support
in Eclipse?

45354365 1 3

47178020 How can I apply the "move
method"refactoring with IntelliJ IDEA?

45389884 3 0

47077826 How / if to refactor a Delphi program
using only forms and data modules

45392014 1 2

47060490 Should I go back and fix work when you
learn something new/better?

45399897 1 1

47050314 Excessive use of ‘this‘ in C++ 45423963 1 2

46944473 How should I refactor my code to remove
unnecessary singletons?

45431468 1 1

46965207 Java Date getDate() deprecated, refactored
to use calendar but looks ugly

45460389 1 1

46944867 Split seeds.rb file 45490354 2 0

46926777 Refactor "package structure"in Eclipse to
relocate a package’s child package to its

parent package

45520080 1 2

46885591 How to overcome the anti-pattern "Big
Ball of Mud"?

45600231 3 1

46883714 Replace conditional with polymorphism -
nice in theory but not practical

45645339 1 1

46880552 Move type from one project to another via
Resharper?

45665876 1 1

46831861 Refactor Pro versus Visual Assist X for
C++ Development

45705686 4 4
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46845208 How can I refactor my database access
code outside my MVC project but keep

my viewmodels inside?

45863355 3 2

46823049 Why does the extract method command in
visual studio create static methods?

45893274 2 0

46788503 How do you refactor a God class? 45903163 1 0

46726195 Is it better to create methods with a long
list of parameters or wrap the parameters

into an object?

45903658 2 1

46659915 Rails-like Database Migrations? 45907021 2 -1

46645681 Resharper refactoring to remove magic
strings

45941459 2 0

46552929 How do I refactor my CSS? 45950146 1 2

46545764 Automatically remove explicit package
declarations with import statements in

Java

45994400 1 -1

46442406 Refactoring away labeled loops 46037445 1 2

46467191 How can I abstract out a repeating try
catch pattern in C++

46053570 2 2

46437731 Rails: Is it possible to write view helpers
with HAML syntax?

46061244 1 0

46387649 How to refactor a top-level class or
interface to an inner one in Eclipse?

46063576 1 3

46353503 How do you refactor? 46076026 1 1

46332858 What do YOU use ReSharper for? 46099193 1 1

46276241 Removing unused local variables from
.NET code

46159070 1 1
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46235264 When should you not refactor? 46172829 2 5

46202757 Ruby way: catch division by zero 46176264 3 2

46176142 Is it possible use or require a Perl script
without executing its statements?

46202869 1 2

46172710 In C# how many lines before a class
should be consider to be refactored?

46235583 1 2

46123566 Starting UnitTesting on a LARGE project 46276860 3 0

46098668 How do you pass an executable block as a
parameter in Java?

46333044 1 2

46074457 Tool to refactor C# var to explicit type 46353572 2 1

46062515 Why am I getting the ReSharper error
"The extracted code has multiple entry

points"?

46387857 2 1

46060955 How do you justify Refactoring work to
your penny-pinching boss?

46441362 4 3

46045322 How to modularize a (large) Java App? 46467547 1 2

46003107 Automatic way to put all classes in
separate files

46512022 2 1

45974964 Refactoring for DI on large projects 46545808 2 5

45950079 Can I use refactoring to exchange the type
of a variable for another?

46553503 1 1

45939317 Rails: Refactoring, views, helpers: how
does it all go together?

46650460 1 1

45906992 What do you do with atrocious code? 46660026 1 3

45901912 C++ code dependency / call-graph
"viewer"?

46726448 1 2

45903073 Premature refactoring? 46788847 1 1
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45864225 Does it exist: Repeated Code Finder? 46834142 1 3

45862845 What is the name of the question mark in
my URL?

46845455 1 2

45705638 Etiquette for refactoring other people’s
sourcecode?

46846531 2 3

45664758 Is "Data class"really a code smell? 46880846 1 0

45645140 "Extract Variable"in Visual Studio without
ReSharper

46884575 2 0

45596651 DRYing rails view: partial vs helper 46885796 1 3

45517877 When do you refactor code? 46926921 1 0

45489517 Is there a way to extract a class with
methods in eclipse?

46950288 1 1

45460168 Why Does This Maintainability Index
Increase?

46965507 1 0

45428523 How to Find All Callers of a Function in
C++?

46965899 2 1

45423202 How to validate that a Refactoring is equal
to original code

47050508 1 1

45388546 What is the best way to refactor
presentation code out of my domain

objects in an ASP.NET MVC solution?

47061938 1 1

45391961 Cleaning up a large, legacy Java project 47078262 2 3

45371397 Refactoring package name breaks entire
app

47178355 3 2

45353974 Highlighting all occurrences of a search
string in Eclipse Java editor

47184317 2 2

45350288 Tips on refactoring an outdated database
schema

47202001 1 1
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45230887 Search ’grep-alike’ through PostgreSql
functions

47220611 2 0

45204502 Are there any open source command line
tools to refactor java code?

47220636 2 1

45167755 Is there any Eclipse refactoring API that I
can call programmatically?

47287210 2 7

45140095 Remove unused references (!= usings) in
C# project without Resharper?

47287345 1 0

45139360 Is there any good tool to refactor Perl web
code?

47305156 3 2

45137889 "Message Chains"vs "Middle Man" 47338433 2 1

45123541 How to reorganize the folder structure of
my units in Delphi?

47349028 1 3

45073233 How to refactor a Delphi unit with 10000
lines with no documentation?

47352293 2 4

45070773 Do ruby on rails programmers refactor? 47396628 1 1

43352983 are projects with high developer turn over
rate really a bad thing?

47399832 2 0

44986832 Improving really bad systems 47425586 3 0

44956155 When to call the gang of four? [When to
use design patterns?]

47573254 2 5

44976249 In agile development how do you deal
with the "less-well-architected"code that
results from a sprint-focussed mindset

47588539 1 0

44944389 How can I reduce the Cyclomatic
Complexity of this?

47593903 3 1



Apêndice A. Lista de Perguntas e Respostas retiradas do Stack Overflow 57

Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

44945651 rails remove old models with migrations 47633073 1 1

44925046 Best practices for refactoring classic ASP? 47656409 2 1

44924511 Best refactoring for the dreaded While
(True) loop

47678611 2 2

44895528 Best way to append newline to string
except for last

47696758 2 1

44890043 Improving quality of code in CakePHP 47730302 1 1

44890991 Changing company name...do we change
namespaces?

47715936 1 5

44897334 Refactoring large data object 47696151 1 4

44925213 Good examples when teaching
refactoring?

47678445 1 1

44925742 Is mixing constructor-based and
setter-based injections a bad thing?

47656150 1 2

44948434 Mapping module imports in Python for
easy refactoring

47630266 1 2

44950978 Consistent renaming of fields in eclipse 47590262 1 1

44977095 How to simplify complicated business
"IF"logic?

47588415 1 1

44978256 Proguard custom naming for classes,
members and parameters obfuscation

47573154 1 0

44986936 How can I remove/refactor a «friend»
dependency declaration properly?

47423648 1 1

45023877 Best Practices: Storing a workflow state of
an item in a database?

47399678 1 4

45071093 Find unused classes in a .net project 47396431 1 1
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45073731 How to extract a method across files? 47352188 1 1

45123613 Is it reasonable to have a fair amount of
public properties in a class?

47347068 4 4

45139178 Python, unit-testing and mocking imports 47283598 1 0

45139447 Catching specific exception 47302342 2 2

45140994 Is there command-line tool to extract
typedef, structure, enumeration, variable,

function from a C or C++ file?

47287222 2 0

45167756 Real examples of ASP.NET MVC code
refactored for Dependency Injection using

Ninject

47287011 3 0

45204752 Measuring pollution of global namespace 47220577 2 2

45231118 Keyboard shortcut for code refactor (var
rename) in Visual Studio

47220389 2 2

45350479 What should come first – the design
pattern or the code?

47201315 1 1

45354365 Identifying repeated code within PHP
project

47184116 1 3

45389884 Non-member non-friend functions vs
private functions

47178020 3 0

45392014 Refactoring / layout of functional Scala 47077826 1 2

45399897 What should i do if i want to create
multiple overloads of CRUD methods?

47060490 1 1
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47715936 Refactoring a Controller containing
Many-to-many relationship

44890991 1 5

47696151 Is it possible to apply refactoring using
OmniPascal?

44897334 1 4

47678445 How to rewrite this javascript function
more efficient way

44925213 1 1

47656150 Each column of a data.frame as a factor of
two levels

44925742 1 2

47630266 Using async await properly in node js 44948434 1 2

47590262 Node js, refactoring long node js async
function

44950978 1 1

47588415 Calculate Picture ID for Gallery With Ads 44977095 1 1

47573154 Refactoring a little bit piece of code in
Java

44978256 1 0

47423648 XCode 9.1 Refactoring not available 44986936 1 1

47399678 Why does borrowing prevent inlining a
function call in array access?

45023877 1 4

47396431 Static strings localization issue in Java 45071093 1 1

47352188 Is there a better way to write lots of
repeated instances of

"if(string.IsNullOrEmpty())"

45073731 1 1

47347068 Optional monad and the Law of Demeter
in Java

45123613 4 4

47283598 How to refactor duplicity in code that calls
super

45139178 1 0

47302342 Need insight on how to build javascript
fetch API

45139447 2 2

47287222 Store and call method from a HashMap 45140994 2 0

47287011 PHP Variables - opposite strings 45167756 3 0

47220577 combine 2 identical jquerys with different
triggers

45204752 2 2

47220389 Improve repetitive code - R tables 45231118 2 2

47201315 Lombok: Apply "var"for all local variable
declarations automatically

45350479 1 1
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47184116 Is this a Beneficial JavaScript Refactoring
for Summarizing an Array of Objects?

45354365 1 3

47178020 Conditional object names in React 45389884 3 0

47077826 Templated Refactoring of Constructors
For DI

45392014 1 2

47060490 C# - Refactor Dictionary Helper 45399897 1 1

47050314 Node JS: Code Refactor with almost
similar codes in different forEach

45423963 1 2

46944473 Java refactoring code duplication 45431468 1 1

46965207 Type alias for function arguments in C++ 45460389 1 1

46944867 Refactoring Java code to make it reusable 45490354 2 0

46926777 Make pattern matching into nice code 45520080 1 2

46885591 Python loop over files - best practice 45600231 3 1

46883714 HashTable code refactor, Train wagon
count

45645339 1 1

46880552 How do I add to string, neatly, based on 2
fields if null

45665876 1 1

46831861 Replace conditional with polimorphism
how to

45705686 4 4

46845208 large amount of if else refactor 45863355 3 2

46823049 How can I refactor/abstract ngrx actions to
be less prone to typos?

45893274 2 0

46788503 function returning value or integer status
code refactor

45903163 1 0

46726195 Refactoring repeated ternary statements? 45903658 2 1

46659915 Refactoring a class method to an interface
in java

45907021 2 -1

46645681 Refactoring an expression that takes a
block into method and its block argument

45941459 2 0

46552929 Best practice to move data from an older
object to a new object design

45950146 1 2

46545764 Clean Code - naming related classes 45994400 1 -1

46442406 Entity Framework Context Factory And
Cyclic References

46037445 1 2



Apêndice A. Lista de Perguntas e Respostas retiradas do Stack Overflow 61

Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

46467191 superclass vs utility class for common
code

46053570 2 2

46437731 Refactoring - auto extract method to
function

46061244 1 0

46387649 How to register and resolve many class to
one interface in Autofac Dependency

injection Framework

46063576 1 3

46353503 Refactoring two similar if loops with
slightly different values (Java)

46076026 1 1

46332858 Refactoring int x, int y to Pair position
(Java)

46099193 1 1

46276241 How to refactor case..when in Ruby 46159070 1 1

46235264 C# Refactoring: check type of the derived
class and assign to a variable of the same

class

46172829 2 5

46202757 How to refactor multiple if statement with
multiple string conditions inside?

46176264 3 2

46176142 Warning thrown by using multiple
Iterables on Cactoos Joined class

46202869 1 2

46172710 Refactor to show link or not in blade 46235583 1 2

46123566 Java - combine Scanner for file with
Scanner for user input

46276860 3 0

46098668 PyCharm is only moving one function per
refactor command

46333044 1 2

46074457 Handling code duplication in typescript
code

46353572 2 1

46062515 UncheckedIOException is thrown instead
of a different expected exception

46387857 2 1

46060955 jQuery refactoring, how to avoid repetitive
code?

46441362 4 3

46045322 Refactor large controller method into
model

46467547 1 2

46003107 Is it possible to use NDepend to find class
partitioning in an OOP language?

46512022 2 1

45974964 Rails destroy scaffold without previous
rails g scaffold

46545808 2 5
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45950079 Refactoring two identical functions that
work on different HTML tags

46553503 1 1

45939317 Error in Math.factor(c(1L, 3L, 4L, :
‘round’ not meaningful for factors

46650460 1 1

45906992 Java reflection - Casting Field to Swing
Inputs

46660026 1 3

45901912 How can I split this function into smaller
functions without sacrificing its

functionality?

46726448 1 2

45903073 Generate two different list
comprehensions using a single iterable

46788847 1 1

45864225 Liquibase - How to skip changesets that
have been executed

46834142 1 3

45862845 Why does my unit test fail when I refactor 46845455 1 2

45705638 Change namespace for entire project in
VS 2017

46846531 2 3

45664758 How to minimize refactoring, when an
asynchronous value is introduced in

javascript?

46880846 1 0

45645140 Refactor same functions with different
parent selector jQuery

46884575 2 0

45596651 Function that accepts generic struct 46885796 1 3

45517877 How can I avoid naming my variables the
same thing as my method names in ruby?

46926921 1 0

45489517 How to refactor code that is using PPL
heavily. C++

46950288 1 1

45460168 java alias vs refactor method 46965507 1 0

45428523 Refactoring - Collapsible "if"statements
should be merged

46965899 2 1

45423202 How to determine dependencies for all
units? (Estimate refactoring cost)

47050508 1 1

45388546 Is it possible to refactor React-Navigator
Elements?

47061938 1 1

45391961 Refactoring nested functions with arrow
functions

47078262 2 3
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45371397 Eclipse Oxygen 4.7.0 - PyDev 5.8.0
Refactoring Error

47178355 3 2

45353974 Consolidating two methods into one 47184317 2 2

45350288 How to move if else statement in
validation() method from doGet() method

47202001 1 1

45230887 How to refactor already simple ruby code 47220611 2 0

45204502 Refactor procedural Java code to
functional code

47220636 2 1

45167755 Refactoring Business Rule, Function
Naming, Width, Height, Position X & Y

47287210 2 7

45140095 TFS and VS2015: how to diff large
amount of changed files?

47287345 1 0

45139360 Does my function violate SRP or other
best practices?

47305156 3 2

45137889 SQL Query Refactoring Possible? 47338433 2 1

45123541 Android Studio rename without refactor 47349028 1 3

45073233 Simplify a matlab expression to matrix
form

47352293 2 4

45070773 Confusion with modules and refactoring
JS/jQuery

47396628 1 1

43352983 Extract a TypeScript Method in Visual
Studio Code

47399832 2 0

44986832 Naming of parse string and assign value 47425586 3 0

44956155 Good pattern for multiphase algorithm? 47573254 2 5

44976249 Refactoring fat reducers 47588539 1 0

44944389 Avoiding an incomplete pattern match 47593903 3 1

44945651 Angular: Many components listen to key
events - refactor?

47633073 1 1

44925046 Should multiple array/hash lookups be
stored in a variable

47656409 2 1

44924511 Where to place constant attributes? 47678611 2 2

44895528 Switch from dyadic to monadic
interpretation in a J sentence

47696758 2 1

44890043 Java 8 Functional VS Imperative method 47730302 1 1
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44890991 Method can be made static, but should it? 47715936 1 5

44897334 How to find unused/dead code in java
projects

47696151 1 4

44925213 C/C++: Detecting superfluous #includes? 47678445 1 1

44925742 How to use IntelliJ IDEA to find all
unused code?

47656150 1 2

44948434 Find unused code 47630266 1 2

44950978 How do you stop yourself from
refactoring working-but-awful code?

47590262 1 1

44977095 Find and replace Android studio 47588415 1 1

44978256 Is there a working C++ refactoring tool? 47573154 1 0

44986936 What are some alternatives to ReSharper? 47423648 1 1

45023877 Unit testing for C++ code - Tools and
methodology

47399678 1 4

45071093 How to simplify a null-safe compareTo()
implementation?

47396431 1 1

45073731 Using mixins vs components for code
reuse in Facebook React

47352188 1 1

45123613 When is a function too long? 47347068 4 4

45139178 Rename a class in Xcode: Refactor... is
grayed out (disabled). Why?

47283598 1 0

45139447 How many constructor arguments is too
many?

47302342 2 2

45140994 Coding Katas for practicing the
refactoring of legacy code

47287222 2 0

45167756 Changing Variable Names in Vim 47287011 3 0

45204752 Refactor Menu Missing from Visual
Studio 2015

47220577 2 2

45231118 Extract method to already existing
interface with ReSharper

47220389 2 2

45350479 Ctrl+R, Ctrl+R command not working 47201315 1 1

45354365 Is it OK to have a class with just
properties for refactoring purposes?

47184116 1 3
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45389884 What’s the best way to refactor a method
that has too many (6+) parameters?

47178020 3 0

45392014 How to make Databinding type safe and
support refactoring

47077826 1 2

45399897 Refactoring in Vim 47060490 1 1

45423963 Why unused code should be deleted? 47050314 1 2

45431468 Rename or refactor files in Xcode 46944473 1 1

45460389 is f(void) deprecated in modern C and C++ 46965207 1 1

45490354 What is the reason behind JSLint saying
there are "too many var statements"

46944867 2 0

45520080 Refactoring with C++ 11 46926777 1 2

45600231 How to quickly implement/override
methods in Eclipse?

46885591 3 1

45645339 Coupling, Cohesion and the Law of
Demeter

46883714 1 1

45665876 Is there an elegant way to remove nulls
while transforming a Collection using

Guava?

46880552 1 1

45705686 What refactoring tools do you use for
Python?

46831861 4 4

45863355 Find unused code in a Rails app 46845208 3 2

45893274 Replace Multiple String Elements in C# 46823049 2 0

45903163 Do you find cyclomatic complexity a
useful measure?

46788503 1 0

45903658 How often should you refactor? 46726195 2 1

45907021 How to visualize a project structure in
MATLAB?

46659915 2 -1

45941459 What is refactoring and what is only
modifying code?

46645681 2 0

45950146 How to change a package name in
Eclipse?

46552929 1 2

45994400 Simple way to reorder methods of a Java
class in IntelliJ?

46545764 1 -1

46037445 How to refactor variable type in Eclipse? 46442406 1 2
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46053570 Are there any downsides to marking all
variables you don’t modify const?

46467191 2 2

46061244 Visual Studio: Is there a "move class to
different namespace"refactoring?

46437731 1 0

46063576 How do I refactor this loop? 46387649 1 3

46076026 How much duplicated code do you
tolerate?

46353503 1 1

46099193 Any way to surround code block with
Curly Braces in VS2008?

46332858 1 1

46159070 Eclipse: Most useful refactorings 46276241 1 1

46172829 How can you find unused functions in
Python code?

46235264 2 5

46176264 How can I refactor C++ source code using
emacs?

46202757 3 2

46202869 Is violation of DRY principle always bad? 46176142 1 2

46235583 Should one test internal implementation,
or only test public behaviour?

46172710 1 2

46276860 Tools to detect duplicated code (Java) 46123566 3 0

46333044 Any ReSharper equivalent for Xcode? 46098668 1 2

46353572 How do I refactor swift in Xcode? 46074457 2 1

46387857 What keyboard shortcut is there to
organize C# usings in Visual Studio 2013?

46062515 2 1

46441362 Converting C source to C++ 46060955 4 3

46467547 Should you wrap 3rd party libraries that
you adopt into your project?

46045322 1 2

46512022 Is there a tool for refactoring SQL, a bit
like a ReSharper for SQL

46003107 2 1

46545808 How do you refactor a large messy
codebase?

45974964 2 5

46553503 How to update old C code? 45950079 1 1

46650460 How to cope with bad code 45939317 1 1

46660026 Can eclipse extract a second class in class
file to its own file

45906992 1 3

46726448 Intellij Extract Inner Class 45901912 1 2
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46788847 How many lines of code should a
function/procedure/method have?

45903073 1 1

46834142 Advice on working with legacy code 45864225 1 3

46845455 Is there a benefit to using a return
statement that returns nothing?

45862845 1 2

46846531 Number of parameters for a constructor 45705638 2 3

46880846 What’s the best way to do a bulk
namespace rename on a large c#

application?

45664758 1 0

46884575 Dead code detection in PHP 45645140 2 0

46885796 Renaming packages in Eclipse 45596651 1 3

46926921 How to avoid a lot of if else conditions 45517877 1 0

46950288 Any pointers on using Ropevim? Is it a
usable library?

45489517 1 1

46965507 How extract private static constant in
Intellij Idea?

45460168 1 0

46965899 Mongoose - Create document if not exists,
otherwise, update- return document in

either case

45428523 2 1

47050508 How to break multiple foreach loop? 45423202 1 1

47061938 Unit testing: Is it a good practice to have
assertions in setup methods?

45388546 1 1

47078262 Is there a key combination in Xcode to
implement a Protocol?

45391961 2 3

47178355 Why use decimal(int [ ]) constructor? 45371397 3 2

47184317 Refactoring C/C++ in Vim (e.g. method
extraction like in Eclipse)

45353974 2 2

47202001 Refactoring and concurrent development
branches

45350288 1 1

47220611 Good refactoring support for C++ 45230887 2 0

47220636 In Visual Studio, is there a way to sort
private methods by usage?

45204502 2 1

47287210 Our code sucks and I’m powerless to fix it.
Help!

45167755 2 7

47287345 Ways to ASSERT expressions at build
time in C

45140095 1 0
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47305156 What tools and techniques do you use to
find dead code?

45139360 3 2

47338433 How does TDD make refactoring easier? 45137889 2 1

47349028 is point free code more efficient, or just
terser?

45123541 1 3

47352293 Can you simplify this algorithm? 45073233 2 4

47396628 How to determine if a type is a type of
collection?

45070773 1 1

47399832 Refactor rename broken in Intellij IDEA 43352983 2 0

47425586 Reducing if-else statements in Java 44986832 3 0

47573254 Form_Load() ’event’ or Override
OnLoad()

44956155 2 5

47588539 How to convince a colleague that code
duplication is bad?

44976249 1 0

47593903 Is there an IDE/utility to refactor Python *
imports to use standard module.member

syntax?

44944389 3 1

47633073 Legacy Code Nightmare 44945651 1 1

47656409 Are there any utilites that will help me
refactor CSS

44925046 2 1

47678611 Eclipse JDT: Is there a refactoring to
replace direct field accesses with

setter/getter methods?

44924511 2 2

47696758 Refactoring techniques for Clojure 44895528 2 1

47730302 Is this really an improvement (moving var
to inner scope when inner scope is in a

loop)?

44890043 1 1

47715936 Android Studio Refactor >Extract >Style
Disabled

44890991 1 5

47696151 Strategy for large scale refactoring 44897334 1 4

47678445 Refactoring Code: When to do what? 44925213 1 1

47656150 Is rename refactoring working for
somebody in strongly typed razor views?

44925742 1 2

47630266 Code refactoring on bad system design 44948434 1 2

47590262 Which is faster? Comparison or
assignment?

44950978 1 1



Apêndice A. Lista de Perguntas e Respostas retiradas do Stack Overflow 69

Id
Pergunta

Titulo Id
Resposta

Contagem
de

Respostas

Score

47588415 Writing a new refactoring plugin for
Eclipse?

44977095 1 1

47573154 Do very long methods always need
refactoring?

44978256 1 0

47423648 Alternatives to @VisibleForTesting 44986936 1 1

47399678 How to make freelance clients understand
the costs of developing and maintaining

mature products?

45023877 1 4

47396431 Is using “feature branches” compatible
with refactoring?

45071093 1 1

47352188 Refactoring "procedural"WCF service 45073731 1 1

47347068 How do you handle the tension between
refactoring and the need for merging?

45123613 4 4

47283598 Using Action dictionaries instead of
switch statements

45139178 1 0

47302342 Refactor Mercilessly or Build One To
Throw Away?

45139447 2 2

47287222 Refactoring Ruby on Rails i18n YAML
files using dictionaries

45140994 2 0

47287011 Using git/mercurial on projects with
continuous refactoring?

45167756 3 0

47220577 Constructor Parameters - Rule of Thumb 45204752 2 2

47220389 How should I mark a method as
"obsolete"in JS?

45231118 2 2

47201315 Is it good practice to create once-used
variables?

45350479 1 1

47184116 What is the state of C++ refactor support
in Eclipse?

45354365 1 3

47178020 How can I apply the "move
method"refactoring with IntelliJ IDEA?

45389884 3 0

47077826 How / if to refactor a Delphi program
using only forms and data modules

45392014 1 2

47060490 Should I go back and fix work when you
learn something new/better?

45399897 1 1

47050314 Excessive use of ‘this‘ in C++ 45423963 1 2

46944473 How should I refactor my code to remove
unnecessary singletons?

45431468 1 1
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46965207 Java Date getDate() deprecated, refactored
to use calendar but looks ugly

45460389 1 1

46944867 Split seeds.rb file 45490354 2 0

46926777 Refactor "package structure"in Eclipse to
relocate a package’s child package to its

parent package

45520080 1 2

46885591 How to overcome the anti-pattern "Big
Ball of Mud"?

45600231 3 1

46883714 Replace conditional with polymorphism -
nice in theory but not practical

45645339 1 1

46880552 Move type from one project to another via
Resharper?

45665876 1 1

46831861 Refactor Pro versus Visual Assist X for
C++ Development

45705686 4 4

46845208 How can I refactor my database access
code outside my MVC project but keep

my viewmodels inside?

45863355 3 2

46823049 Why does the extract method command in
visual studio create static methods?

45893274 2 0

46788503 How do you refactor a God class? 45903163 1 0

46726195 Is it better to create methods with a long
list of parameters or wrap the parameters

into an object?

45903658 2 1

46659915 Rails-like Database Migrations? 45907021 2 -1

46645681 Resharper refactoring to remove magic
strings

45941459 2 0

46552929 How do I refactor my CSS? 45950146 1 2

46545764 Automatically remove explicit package
declarations with import statements in

Java

45994400 1 -1

46442406 Refactoring away labeled loops 46037445 1 2

46467191 How can I abstract out a repeating try
catch pattern in C++

46053570 2 2

46437731 Rails: Is it possible to write view helpers
with HAML syntax?

46061244 1 0

46387649 How to refactor a top-level class or
interface to an inner one in Eclipse?

46063576 1 3

46353503 How do you refactor? 46076026 1 1
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46332858 What do YOU use ReSharper for? 46099193 1 1

46276241 Removing unused local variables from
.NET code

46159070 1 1

46235264 When should you not refactor? 46172829 2 5

46202757 Ruby way: catch division by zero 46176264 3 2

46176142 Is it possible use or require a Perl script
without executing its statements?

46202869 1 2

46172710 In C# how many lines before a class
should be consider to be refactored?

46235583 1 2

46123566 Starting UnitTesting on a LARGE project 46276860 3 0

46098668 How do you pass an executable block as a
parameter in Java?

46333044 1 2

46074457 Tool to refactor C# var to explicit type 46353572 2 1

46062515 Why am I getting the ReSharper error
"The extracted code has multiple entry

points"?

46387857 2 1

46060955 How do you justify Refactoring work to
your penny-pinching boss?

46441362 4 3

46045322 How to modularize a (large) Java App? 46467547 1 2

46003107 Automatic way to put all classes in
separate files

46512022 2 1

45974964 Refactoring for DI on large projects 46545808 2 5

45950079 Can I use refactoring to exchange the type
of a variable for another?

46553503 1 1

45939317 Rails: Refactoring, views, helpers: how
does it all go together?

46650460 1 1

45906992 What do you do with atrocious code? 46660026 1 3

45901912 C++ code dependency / call-graph
"viewer"?

46726448 1 2

45903073 Premature refactoring? 46788847 1 1

45864225 Does it exist: Repeated Code Finder? 46834142 1 3

45862845 What is the name of the question mark in
my URL?

46845455 1 2
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45705638 Etiquette for refactoring other people’s
sourcecode?

46846531 2 3

45664758 Is "Data class"really a code smell? 46880846 1 0

45645140 "Extract Variable"in Visual Studio without
ReSharper

46884575 2 0

45596651 DRYing rails view: partial vs helper 46885796 1 3

45517877 When do you refactor code? 46926921 1 0

45489517 Is there a way to extract a class with
methods in eclipse?

46950288 1 1

45460168 Why Does This Maintainability Index
Increase?

46965507 1 0

45428523 How to Find All Callers of a Function in
C++?

46965899 2 1

45423202 How to validate that a Refactoring is equal
to original code

47050508 1 1

45388546 What is the best way to refactor
presentation code out of my domain

objects in an ASP.NET MVC solution?

47061938 1 1

45391961 Cleaning up a large, legacy Java project 47078262 2 3

45371397 Refactoring package name breaks entire
app

47178355 3 2

45353974 Highlighting all occurrences of a search
string in Eclipse Java editor

47184317 2 2

45350288 Tips on refactoring an outdated database
schema

47202001 1 1

45230887 Search ’grep-alike’ through PostgreSql
functions

47220611 2 0

45204502 Are there any open source command line
tools to refactor java code?

47220636 2 1

45167755 Is there any Eclipse refactoring API that I
can call programmatically?

47287210 2 7

45140095 Remove unused references (!= usings) in
C# project without Resharper?

47287345 1 0

45139360 Is there any good tool to refactor Perl web
code?

47305156 3 2

45137889 "Message Chains"vs "Middle Man" 47338433 2 1
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45123541 How to reorganize the folder structure of
my units in Delphi?

47349028 1 3

45073233 How to refactor a Delphi unit with 10000
lines with no documentation?

47352293 2 4

45070773 Do ruby on rails programmers refactor? 47396628 1 1

43352983 are projects with high developer turn over
rate really a bad thing?

47399832 2 0

44986832 Improving really bad systems 47425586 3 0

44956155 When to call the gang of four? [When to
use design patterns?]

47573254 2 5

44976249 In agile development how do you deal
with the "less-well-architected"code that
results from a sprint-focussed mindset

47588539 1 0

44944389 How can I reduce the Cyclomatic
Complexity of this?

47593903 3 1

44945651 rails remove old models with migrations 47633073 1 1

44925046 Best practices for refactoring classic ASP? 47656409 2 1

44924511 Best refactoring for the dreaded While
(True) loop

47678611 2 2

44895528 Best way to append newline to string
except for last

47696758 2 1

44890043 Improving quality of code in CakePHP 47730302 1 1

44890991 Changing company name...do we change
namespaces?

47715936 1 5

44897334 Refactoring large data object 47696151 1 4

44925213 Good examples when teaching
refactoring?

47678445 1 1

44925742 Is mixing constructor-based and
setter-based injections a bad thing?

47656150 1 2

44948434 Mapping module imports in Python for
easy refactoring

47630266 1 2

44950978 Consistent renaming of fields in eclipse 47590262 1 1

44977095 How to simplify complicated business
"IF"logic?

47588415 1 1
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44978256 Proguard custom naming for classes,
members and parameters obfuscation

47573154 1 0

44986936 How can I remove/refactor a «friend»
dependency declaration properly?

47423648 1 1

45023877 Best Practices: Storing a workflow state of
an item in a database?

47399678 1 4

45071093 Find unused classes in a .net project 47396431 1 1

45073731 How to extract a method across files? 47352188 1 1

45123613 Is it reasonable to have a fair amount of
public properties in a class?

47347068 4 4

45139178 Python, unit-testing and mocking imports 47283598 1 0

45139447 Catching specific exception 47302342 2 2

45140994 Is there command-line tool to extract
typedef, structure, enumeration, variable,

function from a C or C++ file?

47287222 2 0

45167756 Real examples of ASP.NET MVC code
refactored for Dependency Injection using

Ninject

47287011 3 0

45204752 Measuring pollution of global namespace 47220577 2 2

45231118 Keyboard shortcut for code refactor (var
rename) in Visual Studio

47220389 2 2

45350479 What should come first – the design
pattern or the code?

47201315 1 1

45354365 Identifying repeated code within PHP
project

47184116 1 3

45389884 Non-member non-friend functions vs
private functions

47178020 3 0

45392014 Refactoring / layout of functional Scala 47077826 1 2

45399897 What should i do if i want to create
multiple overloads of CRUD methods?

47060490 1 1
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(Data de encerramento), Body (Corpo).
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Id (Identificador), PostTypeId (Identificador do tipo de postagem), ParentId (Identificador
do pai), CreationDate (Data de criação), Score (Pontuação), ViewCount (Visualizações), Body
(Corpo), OwnerUserId (Identificador do usuario vencedor), LastEditorUserId (Identificador do
usuario que fez a ultima edição), LastEditDate (Data da ultima edição), LastActivityDate (Data
da ultima atividade), Title (Titulo), Tags (Rótulo), CommentCount (Contagem de comentarios),
FavoriteCount (Contagem de favoritos), ClosedDate (Data de fechamento).
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