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Abstract. In 1998, Ball and colleagues introduced the idea that version control 

systems (VCSs) contain a significant amount of data that could be exploited to 

better understand software evolution. Among other things, the authors 

discovered semantically-related groups of classes by identifying classes that 

changed together over the evolution of the system. One year later, Gall et al. 

introduced the idea of logical dependencies (a.k.a. logical coupling, co-

changes, change dependencies, evolutionary dependencies), which they defined 

as “observed identical change behavior of different elements during system 

evolution.” A few years later, Zimmermann et al. formalized the concept of 

logical dependencies using association rules (data mining). Since then, logical 

dependencies have been applied to a variety of goals. In this work, we present 

a literature review of how logical dependencies have been applied in the fields 

of change prediction and change impact analysis. 

Resumo. Em 1998, Ball e colegas introduziram a ideia de que sistemas de 

controle de versão continham uma quantidade significativa de dados que 

podiam ser explorados para o melhor entendimento do fenômeno de evolução 

de software. Dentre outras coisas, os autores descobriram grupos de classes 

semanticamente relacionadas por meio da identificação de classes que 

mudaram juntas ao longo da evolução do sistema. Um ano depois, Gall et al. 

introduziram a ideia de dependências lógicas (também conhecido como 

acoplamento lógico, dependências de mudança e dependências 

evolucionárias), as quais são definidas como “comportamento de mudança 

idêntico observado de diferentes elementos durante a evolução do sistema”. 

Alguns anos mais tarde, Zimmermann et al. formalizaram o conceito de 

dependências lógicas usando regras de associação (data mining). Desde então, 

dependências lógicas tem sido aplicadas para diversos fins. Nesse trabalho, 

apresentamos uma revisão da literatura sobre como dependências lógicas tem 

sido aplicadas nos campos de predição de mudanças e análise de impacto de 

mudanças. 

1. Introdução 

Dependências lógicas (também conhecidas como dependências de mudança [6], 

dependências evolucionárias [3] e co-changes [2]) são dependências implícitas que 

ocorrem entre artefatos de software que evoluem juntos [1, 9]. Esses artefatos não são 

necessariamente estruturalmente relacionados, já que estão conectados a partir de um 

ponto de vista evolucionário, ou seja, esses artefatos mudaram juntos com frequência no 

passado e, portanto, estão inclinados a mudarem juntos no futuro. Desse modo, enquanto 



  

dependências estruturais são definidas para um instante de tempo específico, 

dependências lógicas são definidas com base em um intervalo de tempo. 

O relacionamento entre dependências lógicas e qualidade de software também tem sido 

amplamente investigado. Destacamos alguns resultados recentes. Graves et al. [10] 

mostraram que mudanças passadas são bons preditores de falhas futuras. Mockus e Weiss 

[15] verificaram que, em um grande sistema de software, a propagação de uma mudança 

ao longo de vários subsistemas era um forte indicador de que a mudança conteria um 

defeito. Cataldo et al. [4] mostraram por meio de um detalhado estudo empírico que o 

efeito de dependências lógicas em propensão a falhas era complementar e 

significativamente mais relevante que o impacto de dependências estruturais para dois 

projetos de corporações diferentes. Dependências lógicas também têm sido empregadas 

para detectar problemas de design [7], inferir decadência do código (code decay) [8], 

predizer falhas em artefatos de software [20] e descobrir requisitos de coordenação [5]. 

Nesse trabalho, fazemos uma revisão da bibliografia com o objetivo de entender melhor 

os conceitos por detrás de dependências lógicas e também descobrir como elas podem ser 

usadas para prever mudanças em artefatos. Randolph [17] propôs uma taxonomia bastante 

conveniente para a caracterização de revisões bibliográficas. Desse modo, caracterizamos 

nossa revisão de acordo com tal taxonomia: 

 Foco: Prática e aplicações. 

 Objetivo: Integração de resultados. 

 Perspectiva: Neutra (o revisor apresenta os resultados da revisão como se fossem 

fatos). 

 Cobertura: Exaustiva com citação seletiva (número gerenciável de artigos para 

revisar). 

 Organização: Conceitual (a revisão é organizada de acordo com proposições, 

teorias, etc.). 

 Audiência: Comunidade de pesquisadores da academia e da indústria. 

A definição de um protocolo para a revisão bibliográfica deixa claro os passos que foram 

executados e possibilita que toda a revisão seja reproduzida, que é uma característica 

desejável de toda investigação científica. O protocolo para essa revisão bibliográfica é 

também inspirado nas diretrizes fornecidas por Randolph [17]. A seguir, descrevemos de 

forma sucinta os principais itens do nosso protocolo: 

i. Formulação do problema: Esse passo define quais questões a revisão de literatura 

irá responder. Esse passo também define critérios explícitos que ditam a 

inclusão/exclusão de um artigo na revisão. 

ii. Coleta de dados: Esse passo envolve a elaboração de um plano sistemático de 

coleta de dados. Todo o processo de coleta de dados é documentado. 

iii. Avaliação de dados: Nesse passo, o revisor extrai e avalia as informações dos 

artigos selecionados. O revisor deve documentar os tipos de dados extraídos e o 

processo utilizado (eventualmente usando um coding book). 



  

iv. Análise e interpretação: Nesse passo, o revisor analisa e interpreta os dados 

extraídos. Se o objetivo da revisão for uma integração, então o revisor deve 

integrar os dados. 

v. Apresentação pública: Nesse passo, o revisor destaca o que é importante e omite 

os detalhes. A apresentação pode ser organizada historicamente, conceitualmente 

ou metodologicamente. 

Este trabalho está organizado conforme o protocolo da revisão. Na Seção 2, apresentamos 

a formulação do problema. Na Seção 3, apresentamos a estratégia de coleta de dados e os 

resultados obtidos. Na Seção 4, definimos a forma de avaliação dos dados e 

documentados os resultados. Na Seção 5 analisamos, interpretamos e apresentamos os 

resultados. Finalmente, na Seção 6 apresentamos nossas conclusões e planos para 

trabalhos futuros. 

2. Formulação do Problema 

Por meio dessa revisão bibliográfica, pretende-se entender melhor os conceitos por detrás 

de dependências lógicas e também descobrir como elas podem ser usadas para prever 

mudanças em artefatos. Conforme descrito na caracterização da revisão, o objetivo geral 

é integrar resultados. Os objetivos específicos, por sua vez, são os seguintes: 

RQ) Como dependências lógicas podem ser usadas para predição e análise de impacto 

de mudanças em artefatos de software? 

3. Coleta de Dados 

Como estamos desenvolvendo uma revisão da literatura e não uma revisão sistemática, 

utilizaremos apenas busca automatizada. A seguir, documentamos o processo de 

elaboração do plano sistemático de coleta de dados. 

3.1. Formulação da query de busca para pesquisa automatizada 

A formulação da query de busca foi feita considerando os vários sinônimos existentes 

para dependências lógicas: logical dependencies, logical coupling, change dependencies, 

change coupling, evolutionary dependencies, evolutionary coupling, co-changes. A query 

de busca final ficou conforme segue: 

({logical* depend*} OR {logical* coupl*} OR {change depend*} OR 

{change coupl*} OR {evolutionary depend*} OR {evolutionary coupl*} 

OR {co-change*}) 

Ainda, definimos o seguinte filtro: artigos com data de publicação a partir de 1997 (ano 

em que o conceito de dependências lógicas foi introduzido). 

3.2. Definição das fontes a serem consultadas e respectivas queries 

Para esta versão do trabalho, consultamos a base IEEE Xplore1, que fornece mecanismos 

úteis para a exportação de resultados de queries de busca. 
  

                                                 
1 http://ieeexplore.ieee.org 



  

//Busca no abstract 

("Abstract":"logical dependency" OR "Abstract":"logical dependencies" 

OR "Abstract":"logically dependent"  

OR 

"Abstract":"logical coupling" OR "Abstract":"logical couplings" OR 

"Abstract":"logically coupled" 

OR  

"Abstract":"change dependency" OR "Abstract":"change dependencies"  

OR 

"Abstract":"change coupling" OR  "Abstract":"change couplings" OR 

"Abstract":"change coupled"  

OR 

"Abstract":"evolutionary dependency" OR "Abstract":"evolutionary 

dependencies"  

OR 

"Abstract":"evolutionary coupling" OR "Abstract":"evolutionary 

couplings"  

OR  

"Abstract":"co-change" OR "Abstract":"co-changes" OR "Abstract":"co-

changed") 

//Busca no título 

OR 

("Document Title":"logical dependency" OR "Document Title":"logical 

dependencies" OR "Document Title":"logically dependent"  

OR 

"Document Title":"logical coupling" OR "Document Title":"logical 

couplings" OR "Document Title":"logically coupled" 

OR  

"Document Title":"change dependency" OR "Document Title":"change 

dependencies"  

OR 

"Document Title":"change coupling" OR "Document Title":"change 

couplings" OR "Document Title":"change coupled"  

OR 

"Document Title":"evolutionary dependency" OR "Document 

Title":"evolutionary dependencies"  

OR 

"Document Title":"evolutionary coupling" OR "Document 

Title":"evolutionary couplings"  

OR  

"Document Title":"co-change" OR "Document Title":"co-changes" OR 

"Document Title":"co-changed") 



  

3.3. Critérios de inclusão 

Os seguintes critérios de inclusão foram considerados: 

 Artigos devem estar escritos em português ou inglês. 

 Os resultados/produtos/contribuições de um artigo devem estar relacionados à 

aplicação de dependências lógicas para predição de mudanças. 

3.4. Resultados da coleta de dados 

Após submetermos a string de busca na base da IEEE Xplore, obtivemos 79 artigos como 

resultado. Após aplicarmos os critérios da inclusão, selecionamos os seguintes 8 artigos: 

 

ID Autores Título Ano Veículo #Citações Ref 

1 

Zimmermann, 

T.; Weißgerber, 

P.; Diehl, S.; 

and Zeller, A. 

Mining Version Histories to Guide 

Software Changes 
2005 

IEEE 

Transac. on 

Soft. Engin. 

764 [20] 

2 
Kagdi, H.; 

Maletic, J.I. 

Combining Single-Version and 

Evolutionary Dependencies for 

Software-Change Prediction 

2007 MSR 07 16 [12] 

3 

Yu Zhou; 

Wursch, M.; 

Giger, E.; Gall, 

H.; Jian Lu 

A Bayesian Network Based 

Approach for Change Coupling 

Prediction 

2008 WCRE 08 19 [19] 

4 

Malik, H.; 

Chowdhury, I.; 

Hsiao-Ming 

Tsou; Zhen 

Ming Jiang; 

Hassan, A.E. 

Understanding the rationale for 

updating a function’s comment 
2008 ICSM 08 13 [13] 

5 

Xiaobo Wang; 

Huan Wang; 

Chao Liu 

Predicting Co-Changed Software 

Entities in the Context of Software 

Evolution 

2009 ICIECS 09 1 [18] 

6 
Malik, H.; 

Shakshuki, E. 

Predicting function changes by 

mining revision history 
2010 ITNG 10 2 [14] 

7 

Kagdi, H.; 

Gethers, M.; 

Poshyvanyk, 

D.; Collard, 

M.L. 

Blending conceptual and 

evolutionary couplings to support 

change impact analysis in source 

code 

2010 WCRE 10 40 [11] 

8 

Pirklbauer, G.; 

Fasching, C.; 

Kurschl, W. 

Improving change impact analysis 

with a tight integrated process and 

tool 

2010 ITNG 10 5 [16] 



  

4. Avaliação dos Dados 

Nesse passo, são extraídas as informações relevantes dos artigos selecionados. Em 

particular, conforme sugerido em [17], a extração é guiada pelo foco e objetivo definidos 

na seção de caracterização dessa revisão. Assim, para cada artigo, primeiro identifico se 

algum aspecto do fenômeno de dependências lógicas é discutido. Em seguida, identifico 

a finalidade da análise de dependências conduzida, bem como os principais resultados 

obtidos. Essa etapa da revisão prepara os dados para que sejam posteriormente 

integrados. Um subconjunto dos artigos selecionados foram lidos cronologicamente (de 

acordo com o ano de publicação) e os campos do coding book foram então preenchidos. 

A seguir, mostro os elementos do coding book utilizado para a extração de dados: 

 Metadados elementares: título do artigo, autores, ano de publicação, veículo de 

publicação, resumo. 

 Dados para resposta das questões de pesquisa: aspectos do fenômeno de 

dependências lógicas, finalidade da análise de dependências lógicas, principais 

resultados da análise. 

 Outros dados: observações gerais 

5. Análise e Interpretação dos Resultados 

Nesse passo, os dados extraídos foram analisados, interpretados e integrados segundo as 

questões da revisão bibliográfica. Conforme descrito na seção de caracterização da 

revisão, os resultados foram organizados de modo conceitual e a respectiva apresentação 

foi elaborada para um público-alvo acadêmico. A seguir, faço as análises dos artigos com 

base nas questão de pesquisa: 

RQ) Como dependências lógicas podem ser usadas para predição e análise de impacto 

de mudanças em artefatos de software? 

Zimmermann et al. [20] desenvolveram uma ferramenta capaz de capturar dependências 

lógicas a partir do sistema de controle de versão CVS. O objetivo é guiar os 

programadores acerca de mudanças relacionadas: “programadores que mudaram essas 

funções também mudaram...”. Como os autores estão lidando um sistema de controle de 

versão que não tem suporte a commits atômicos, eles realizam três tarefas para agrupar 

mudanças em transações: 

- Inferindo transações: os autores utilizam uma clássica janela de tempo deslizante 

(sliding time window).  Eles consideram que duas mudanças subsequentes si e si+1 feitas 

pelo mesmo autor e com mesmo comentário são parte de uma mesma transação t se elas 

estiverem 200 segundos distantes. 

- Ignorando merges de repositório: a ferramenta ignora todas as mudanças que afetam 

mais de 30 entidades. 

- Obtendo entidades (de baixo nível): a ferramenta parseia os arquivos mudados, 

associando entidades sintáticas com faixas de linhas. A Figura 1 ilustra um exemplo. 



  

 

Figura 1. Relacionando mudanças com entidades. Imagem extraída de [20]. 

De posse das transações, os autores extraem regras de associação (association rules), que 

é a forma como eles formalizam o conceito de dependências lógicas. Uma regra de 

associação r é um par (x1, x2) de dois conjuntos disjuntos x1 e x2. Na notação x1 => x2, x1 

é chamado de antecedente e x2 é chamado de consequente. Em termos práticos, uma regra 

de associação {x} => {y,z} denota que quando o programador muda um artefato x, ele 

também deve mudar os artefatos y e z. Tais regras não contam uma verdade absoluta, isto 

é, elas devem ser interpretadas como uma relação probabilística baseada na quantidade 

de evidência presente nas transações (commits) das quais são derivadas. Essa quantidade 

de evidência é determinada pelas métricas de suporte e confiança (frequentemente usadas 

no universo de data mining). A ferramenta desenvolvida pelos autores usa o algoritmo A 

Priori para encontrar as regras de associação. Com as regras em mãos (e os respectivos 

valores de suporte e confiança calculados), a ferramenta é capaz de (a) sugerir e predizer 

mudanças futuras, (b) mostrar acoplamento entre itens que não seria detectável por análise 

estática e (c) prevenir erros oriundos de mudanças incompletas. Um exemplo de uso está 

ilustrado na Figura 2. Os resultados da avaliação conduzida pelos autores são bastante 

promissores. Dado um certo arquivo, a ferramenta é capaz de predizer 26% dos arquivos 

que realmente mudaram na mesma transação. Em 70% de todas transações, as três 

melhores sugestões da ferramenta contém um local correto (por exemplo, uma função x() 

na classe A.java). 



  

 

Figura 2. Depois que o programador faz algumas no código (acima), a ferramenta 
sugere localidades (abaixo) onde, em transações similares do passado, outras 
mudanças foram realizadas. Imagem extraída de [20]. 

Wang et al. [18] propõem uma abordagem similar à de Zimmermann et al. [20] para a 

detecção de dependências lógicas. A abordagem consiste de três passos básicos 

(ilustrados na Figura 3): 

1) Pré-processamento de dados: Os metadados dos commits são extraídos e inseridos em 

um banco de dados. Em seguida, assim como no trabalho de Zimmermann et al. [20], eles 

utilizam uma janela de tempo para agrupar transações. Contudo, os critérios são um pouco 

diferentes: as mudanças devem ser submetidas pelo mesmo autor, o intervalo de tempo 

entre duas mudanças adjacentes não pode ser maior do que um limiar predefinido e o 

intervalo de tempo de toda a transação não deve exceder um outro limiar também 

predefinido. Em seguida, é realizada uma limpeza dos dados: transações que envolvem 

um número muito alto de arquivos são ignoradas, transações cujas mensagem de log 

estiverem vazias são ignoradas e arquivos adicionados e em seguida removidos dentro de 

uma mesma transação de mudança são ignorados. 



  

 

Figura 3. Esquema da Abordagem para Detecção de Dependências Lógicas. 
Imagem extraída de [18]. 

 

2) Extração de entidades (de baixo nível): Um algoritmo fuzzy de matching de entidades 

é utilizado para precisamente extrair entidades relacionadas ao programa. 

3) Por fim, uma versão reduzida do algoritmo A Priori é aplicada para encontrar os 

conjuntos de itens frequentes (frequent itemsets) escondidos nas transações de mudanças 

mapeadas para as entidades de software mudadas. Em seguida, os autores utilizar regras 

de associação geradas pelos conjuntos de itens frequentes para predizer entidades que 

mudarão juntas. 

Os autores avaliam a abordagem proposta no repositório CVS do projeto Eclipse e 

comparam os resultados com os obtidos por Zimmermann et al. [20] e afirmam obter 

melhores valores de precision e recall para diferentes valores mínimos de suporte. 

Zhou et al. [19] propõem uma abordagem baseada em rede bayesianas para predição de 

acoplamento lógico. O objetivo é o mesmo daquele dos dois trabalhos anteriores. Mais 

formalmente, dado um conjunto de entidades Se={e1,e2,...,en} que pertencem a um sistema 

de software e, dado que uma mudança foi aplicada a alguma entidade ei ∈ Se, a abordagem 

dos autores predizem um outro conjunto de entidades Sc = {Sc ⊂ Se | ei ∉ Sc} que também 

são propensos a mudar. Em vez de usar regras de associação, a abordagem de Zhou et al. 

utiliza redes bayesianas que se baseiam em features extraídas dos elementos que 

mudaram juntos (frequência passada de co-change, idade da mudança, dependência 

estruturais, etc). Os autores conduzem um estudo de caso em dois sistemas de software 

livres de médio porte (Azureus e ArgoUML) e demonstram a viabilidade e efetividade da 

proposta em comparação a trabalhos anteriores. Em particular, os autores mostram 

valores bastante promissores de precision e recall. 

Malik et al. [13] defendem que comentários atualizados são críticos para evolução bem 

sucedida de sistemas de software. Neste trabalho, os autores investigam quais os fatores 

que determinam a atualização de comentários em funções (procedimentos, rotinas). Em 

particular, eles recuperam o histórico de mudanças de código de quatro grandes projetos 

de código aberto (GCC, FreeBSD, PostgreSQL e GCluster) e, utilizando o algoritmo 

Random Forests, eles investigam a lógica para atualizar comentários segundo três 

dimensões: (i) características da função modificada, (ii) características da própria 

mudança e (iii) aspectos de tempo e de ownership. A avaliação empírica mostra que os 

autores conseguem predizer com 80% de acurácia a chance de atualização de um 

comentário associado a uma função modificada. A análise conduzida mostrou que o 

número de funções co-mudadas que dependem da função em questão é um dos fatores 

mais importantes na determinação das chances de atualização de comentário. 



  

 

Dois anos após o trabalho anterior, Malik e Shakshuki [14] desenvolvem uma abordagem 

para predizer mudanças em funções e guiar programadores na tarefa de propagação de 

mudanças. A abordagem consiste de três fases. Na primeira fase, os dados são extraídos 

do sistema de controle de versão e então pré-processados para ser tornarem adequados 

para data mining. Essa primeira fase é bastante similar ao que é feito nos trabalhos de 

Zimmermann et al. [20] e Wang et al. [18], portanto omitimos os detalhes. Na segunda 

fase, três heurísticas são aplicadas nos dados pré-processados para determinar a 

propagação de mudança de função. Dentre as heurísticas aplicadas, os autores calculam 

dependências lógicas usando regras de associação para determinar conjuntos de funções 

que tendem a mudar juntas frequentemente. Na última fase, são recomendadas as 

entidades relevantes necessitando mudanças baseado na heurística que produz o melhor 

resultado. Os autores realizam uma avaliação com o projeto PostgreSQL com dados 

cobrindo um período de 9 anos e descobrem que em 52% dos casos, a heurística baseada 

em co-mudança de funções foi escolhida como o melhor predictor pelo gerenciador de 

heurísticas, tendo ainda os melhores resultados em precision, recall, e nas F-measures F-

1, F-2 e F-0.5. 

Em um short paper, Kagdi e Maletic [12] defendem a necessidade de se desenvolver um 

método para predição de mudança que combina os conjuntos de mudanças estimados a 

partir de análise dependências estruturais (single version analysis) e a partir da análise de 

dependências lógicas (multiple version analysis), isto é, mudanças reais encontradas em 

repositório de código. A hipótese dos autores é que a combinação dessas duas técnicas 

levaria a um melhor resultado na predição de mudanças. Os autores discutem como isso 

poderia ser feito e implementado. Os autores também descrevem um arcabouço de 

avaliação (evaluation framework) centrado nos tradicionais conceitos de precision e 

recall para ser utilizado como base para pesquisas com esse objetivo. 

Kagdi et al. [11] apresentam uma abordagem para análise de impacto de mudanças 

baseada na combinação de duas técnicas: acoplamento conceitual (conceptual coupling) 

e dependências lógicas. Técnicas de recuperação de informação (information retrieval) 

são utilizadas para derivar acoplamentos conceituais a partir de código fonte de uma 

versão específica (e.g., release) de um sistema. Como de praxe, os autores identificam 

dependências lógicas minerando os logs do sistema de controle de versão e descobrindo 

regras de associação. Os autores conduzem um estudo empírico com os dados históricos 

de quatro projetos de código aberto: Apache httpd, ArgoUML, iBatis e KOffice. Os 

resultados mostraram que a combinação das duas técnicas fornece melhorias 

estatisticamente significativas na acurácia quando comparado ao uso de cada uma das 

técnicas de forma independente. A saber, os autores obtiveram melhorias no recall de até 

20% sobre a técnica de acoplamento conceitual no projeto KOffice e de até 45% sobre a 

técnica de dependências lógicas no projeto iBatis. 

Pirklbauer et al. [16] propõem um processo e ferramenta para gerência de dependências, 

dando foco para o aspecto de análise de impacto de mudanças. Um destaque da ferramenta 

proposta consiste no agrupamento de dependências estruturais e lógicas em uma única 

base de dados, que depois serve de entrada para mecanismos de visualizações 

desenvolvidos pelos autores (Figura 4). 



  

 

Figura 4. Arcabouço para gerência de dependências proposto por Pirklbauer et 
al. Imagem extraída e traduzida de [16]. 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho, apresentamos uma revisão da literatura sobre a aplicação de dependências 

lógicas para a predição de mudanças em artefatos de software. Como trabalhos futuros, 

listamos os seguintes itens: 

Bases adicionais. Nesta revisão, apenas a base da IEEE foi considerada. Em um trabalho 

futuro, novas bases podem ser consideradas a fim de tornar a revisão ainda mais 

extensiva. Alguns exemplos de outros bases incluem: ACM Digital Library, Web of 

Science, SciVerse Scopus, SpringerLink e CiteSeerX. 

Busca manual. De acordo com Randolph [17], as buscas eletrônicas dão origem a apenas 

10% dos artigos que compreenderão uma revisão exaustiva. Ele diz ainda que o método 

mais eficaz é procurar nas referências dos artigos que foram recuperados, determinar 

quais destes parecem relevantes, encontra-los, ler suas referências e repetir o processo até 

que um ponto de saturação seja alcançado, isto é, um ponto em que novos artigos 

relevantes não mais aparecem. Assim, versões futuras desse trabalho dão margem para a 

inclusão desse tipo de busca.  

Buscas auxiliares. A revisão bibliográfica pode se tornar ainda mais completa com a 

execução de buscas auxiliares. Por exemplo, uma busca auxiliar incluiria contatar 

pesquisadores e grupos de pesquisa renomados na área e questioná-los acerca de material 

que eventualmente ainda não tenha sido incluído na revisão. Uma lista de pesquisadores 

renomados na área inclui: Harald Gall, Thomas Zimmerman, H. Kagdi, J. I. Maletic, 

Marcelo Cataldo, Tom Mens, Cleidson de Souza e Francisco Werther Santana. Ainda, 

seria interessante consultar grupos de pesquisa e laboratórios renomados, tais como: 

Research Institute for Software Evolution - Universidade de Durham (Inglaterra), 

Laboratório de Engenharia de Software (Service de Génie Logiciel) dirigido por Tom 

Mens - Universidade de Mons (Bélgica), Grupo de Linguagem e Evolução de Software 

(LSE Group) liderado por Stephane Ducasse - Universidade de Savoie (França) e Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia para Engenharia de Software (INES). 
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