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IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE ONTOLOGIA PARA RELATO DE 

BUG 

 

 

 Alison Luan Fernandes Galvani 

 

RESUMO 

 

O conhecimento vem sendo utilizado nas organizações como fonte de lucro e vantagem 

competitiva. Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento (GC) torna-se essencial para 

aprimorar o conhecimento organizacional por meio da criação, armazenamento, recuperação 

e representação desse conhecimento. Nas organizações que trabalham fundamentalmente 

com o desenvolvimento de software, o conhecimento é essencial para que o produto final 

(software) satisfaça a necessidade de seus clientes, entretanto, desenvolver um software é 

uma tarefa complexa que envolve conhecimento técnico apurado da equipe. Diante desse 

cenário, é comum e, muitas vezes inevitável, a entrega aos clientes de um software contendo 

defeitos, que são denominados de bug. Quando o cliente identifica esses bugs, ele deve 

reportar rapidamente ao fornecedor do produto para que seja providenciada sua correção, 

evitando assim maiores prejuízos. Contudo, na maioria das vezes, o reporte de bug não é 

estruturado e torna-se insuficiente para o fornecedor do software entender e solucionar o 

problema. Isso ocorre devido à falta de estrutura, informação ou padrão na maioria dos 

reportes de bug utilizado. Assim, entender e representar o conhecimento referente aos 

reportes de bug é fundamental para o sucesso na tarefa de solucioná-los, que é normalmente 

conhecida como bug fixing.Desta forma, o objetivo desta pesquisa é modelar uma ontologia 

para reportar os bugs nas organizações da indústria de software. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa exploratória e bibliográfica; e cinco entrevistas com profissionais de uma 

organização da indústria de software. Os resultados apontaram para uma ontologia que busca 

facilitar o reporte de bugs na indústria de software. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Representação do Conhecimento.  
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IMPLEMENTATION OF A BUG REPORT ONTOLOGY PROTOTYPE 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Knowledge has been used in organizations as a source of profit and competitive advantage. 

In this context, Knowledge Management (KM) becomes essential to improve organizational 

knowledge through the creation, storage, retrieval and representation of this knowledge. In 

organizations that work primarily with software development, knowledge is essential for the 

final product (the software) to satisfy the needs of their customers. However, developing 

software is a complex task which involves keen technical knowledge of the team. Given this 

scenario, it is common and often unavoidable to provide the customers asoftware containing 

defects, which are called bugs.When the customer identifies bugs, theyshould quickly report 

to the product supplier, who will provide its correction, thus avoiding further damage. 

However, most of the time, bug reporting is unstructured and becomes insufficient for the 

software vendor to understand and solve the problem. This is due to the lack of structure, 

information or pattern in most bug reports. Therefore, understanding and representing the 

knowledge of bug reports is critical to the success of the bug fixing task, which is commonly 

known as “bug fixing”. Thereby, the purpose of this research is to model an ontology to 

report bugs in software industry organizations. To this end, exploratory and bibliographic 

research and five interviews with professionals from a software industry organization were 

conducted. The results pointed to an ontology that seeks to facilitate bug reporting in the 

software industry. 

Keywords: Knowledge Management and Software Industry, Ontologies, Bug Reports. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O conhecimento tem se tornado uma fonte de lucro e vantagem competitiva para as 

organizações. Nesse sentido, Lee e Choi (2003) destacam que o conhecimento se tornou um 

importante aliado para as organizações alcançarem vantagens competitivas sustentáveis. 

Além disso, o conhecimento organizacional passou a ser gerenciado nas organizações para 

que elas conseguissem um lugar de destaque no mercado, melhorando o seu desempenho, 

maximizando as suas oportunidades de negócios e minimizando os seus riscos de perda de 

oportunidades (SCHIUMA; CARLUCCI; LERRO, 2012).  

Assim, GC se destaca, pois, auxilia na estruturação e sistematização do 

conhecimento, contribuindo também para aprimorar o desempenho nos processos 

organizacionais, incluindo a implementação de melhores práticas, melhoria contínua, 
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resolução de problemas, integração funcional e desenvolvimento de novos produtos 

(ETTLIE; PAVLOU, 2006). Dessa forma, o conhecimento pode ser melhorado por meio dos 

processos da GC, tais como, criação, armazenamento, recuperação e representação desse 

conhecimento. Assim, o desafio de representar esse conhecimento tem como finalidade 

aprimorar a comunicação, o relacionamento social e auxiliar na recuperação de informações 

da organização (JOB, 2008).  

As organizações da indústria de software utilizam o conhecimento para desenvolver 

os seus produtos, nesse caso o próprio software. Além disso, nessa indústria, gerenciar o 

conhecimento não é uma tarefa trivial uma vez que essas organizações fazem uso intensivo 

do conhecimento que, por sua vez,  possuem tarefas complexas. Um dos motivos dessa 

complexidade se dá pelo fato de que, independentemente do tamanho, realizam várias tarefas 

ao mesmo tempo (NAWINNA, 2011). 

Diante disso, essas organizações se destacam por buscar melhorias contínuas em seus 

processos e nas atividades organizacionais e se empenham em utilizar o conhecimento 

organizacional como um recurso valioso para se destacar em um mercado caracterizado por 

muita concorrência e competitividade. Assim, podem-se destacar algumas atividades 

desenvolvidas na construção do software, tais como, levantamento de requisitos, 

implementação, correção e testes.  

No caso específico das correções do software, uma atividade de grande relevância são 

os reportes de bug. Os bugs, são defeitos ou falhas no software que indicam um 

comportamento inesperado do sistema (GEGICK; ROTELLA; XIE, 2010). Dessa forma, 

quando um cliente encontra um bug durante o uso do software, esse bug deve ser reportado 

rapidamente ao fornecedor do software para que seja providenciada a sua correção.  

De acordo com Davies e Roper (2014), as informações contidas em reportes de bug 

são significativas para melhorar o processo de solução de problemas no desenvolvimento do 

software, e solucionar defeitos após o produto (software) estar finalizado. Desse modo, 

aprimorar a representação do conhecimento dos reportes e bug pode facilitar sua 

compreensão durante o desenvolvimento e uso do software.  

Uma das formas para se representar o conhecimento é por meio do uso de 

‘ontologias’, que são especificações apropriadas para alcançar um consenso comum de 

comunicação (GRUBER, 1995). Além disso, uma ontologia elimina contradições e 
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inconsistências na representação do conhecimento e fornece um vocabulário e linguagem 

comum que permite representar o conhecimento de um domínio em um nível mais alto e 

abstração (GUIZZARDI, 2000).  

Portanto, a ontologia pode ser aplicada para aprimorar o conhecimento organizacional 

apoiando os processos da GC como criação, armazenamento, recuperação e representação 

desse conhecimento. Assim, esta pesquisa tem como objetivo implementar uma  ontologia 

modelada com o intuito de  melhorar o entendimento dos reportes bug nas organizações da 

indústria de software.      

 

2 DESENVOLVIMENTO: BUGS E REPORTES DE BUGS 

 

Os bugs, são defeitos ou falhas no software que indicam um comportamento 

inesperado do sistema (GEGICK; ROTELLA; XIE, 2010). Em outras palavras é um erro ou 

falha nas instruções de programação de um software, que impede o sistema ou a ação do 

usuário de continuar funcionando corretamente, causando transtornos, descontentamento e 

custos desnecessários de tempo e dinheiro tanto para quem o usa, quanto para a empresa 

desenvolvedora do software.  

Portanto, qualidade de software e bugs são coisas opostas e incompatíveis 

(Koscianski,Soares, 2007). Isso faz com que toda a indústria de software volte seus olhares 

para meios de diminuir a quantidade de bugs ou formas de corrigi-las o mais rapidamente 

possível. Visto isso, veremos o próximo tópico deste artigo, que é um ponto crucial na 

velocidade de correção de um bug de software. 

De acordo com Davies e Roper (2014), relato de bugs é o principal meios pelos quais os 

usuários de um sistema tem para comunicar um problema para os desenvolvedores, e seus 

conteúdos são importantes não só para apoiá-los na manutenção do sistema, mas também 

como base de ferramentas automatizadas para ajudar na tarefa desafiadora de encontrar a 

solução. Tendo em vista sua importância, os autores afirmam ainda que a maneira em que 

um bug é relatado é de extrema importância para o desenvolvedor designado a corrigi-lo, 

pois ele possuium grande impacto sobre a facilidade com que o mesmo entenderá o problema 

para posteriormente resolvê-lo.  

Em um bom relato de bug é crucial que se tenham informações detalhadas sobre o 

problema ocorrido, como:       
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1 Passos para reproduzir o erro Onde o repórter detalha informações sobre como chegar 

ao erro relatado, para que o desenvolvedor possa simular 

o erro em seu ambiente de trabalho. 

2 Stack traces Pilha de erros apresentada pelo próprio sistema no 

momento do ocorrido. 

3 Comportamento observado Descreve sobre o que o repórter observou em relação ao 

comportamento do sistema. 

4 Comportamento esperado Descreve sobre qual o comportamento o repórter 

esperava ao executar a ação que ocasionou o bug. 

5 Screenshots Foto da tela no momento do ocorrido. 

6 Resumo Breve resumo do ocorrido. 

7 Versão da aplicação Versão da aplicação no momento do ocorrido. 

 

Estas informações ajudam o desenvolvedor a entender de forma clara e objetiva o que o 

usuário do sistema identificou, qual caminho foi percorrido para chegar ao bug, o que 

eraesperado, o que realmente aconteceu, e qual foi a pilha de erros gerada pelo sistema, para 

assim conseguir simular o mesmo erro em seu ambiente de trabalho, e ser possível identificar 

o que ocasionou o erro para corrigi-lo. No entanto, Zimmermann (2010), revela que os 

relatórios de erros muitas vezes fornecem informações inadequada ou incorreta, e os 

desenvolvedores têm que enfrentar relatos de bugs com descrições como “wqqwqw”, 

“layout” ou “login”, e é de se esperar que os desenvolvedores levarão muito tempo para 

corrigi-los devido a relatórios mal escritos, porque identificar o problema leva mais tempo.  

Relatos desse tipo, faz com que eles percam muito tempo tentando simular o ambiente 

para que se chegue ao erro ou, com que os desenvolvedores precisem entrar em contato com 

o repórter para obter mais informações. Em alguns casos o desenvolvedor não obtém 

respostas dos reportes, fazendo com que todo tempo gasto em cima daquele problema seja 

desperdiçado. 

 

2.1 ONTOLOGIA E OS REPORTES DE BUGS 

 

Segundo Sitthithanasakul e Choosri (2016), ontologia é uma ferramenta formal para 

transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito e apresentá-loem uma forma 

visual. Pode ser descrito em vários formatos, por exemplo web semântica, UML (Unified 

Modeling Language), aplicação OWL (Ontology Web Language) e outros documentos. O 

W3C (World Wide Web Consortium), definiu a prática formal do uso de ontologias com a 

engenharia de software como OWL .  
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A ontologia define um vocabulário comum para os pesquisadores que precisam 

compartilhar informações em um domínio. Ela inclui definições de máquinas-interpretável 

de conceitos básicos no domínio e as relações entre eles (Noy, McGuinness, 2001). 

Atualmente, a ontologia tem sido usada em muitos domínios para fins comuns, como por 

exemplo em biologia, ciências da terra, farmacêuticos, projetos de pesquisa e empresas de 

software, e tem sido aplicado a diferentes fases do processo. Sitthithanasakul e Choosri 

destacam que ao utilizar a ontologia, somos capazes de compartilhar a conceituação de 

conhecimento para outras pessoas e também reutilizar o conhecimento de muitas outras 

fontes. Noy e McGuinness (2001) confirmam que a reutilização de conhecimento de um 

domínio é uma das forças motrizes por trás do recente aumento na pesquisa ontológica e, 

algumas das razões para se querer utilizá-la são: 

● Compartilhar entendimento comum da estrutura de informação entre pessoas ou 

agentes de software; 

● Permitir a reutilização do conhecimento de um domínio; 

● Supor sobre domínios explícitos; 

● Separar o conhecimento do domínio do conhecimento operacional; 

● Analisar o conhecimento de um domínio. 

 

Sendo assim, se um grupo de pesquisadores desenvolve uma ontologia, outros podem 

simplesmente utilizá-la para os seus domínios. Como exemplo disso, suponhamos que vários 

sites possuem informações sobre determinados alimentos, se esses sites compartilharem 

ontologias, agentes de computador podem extrair e agregar informações e utilizá-las para 

responder consultas de usuários ou como entrada de dados para outras aplicações (Noy, 

McGuinness, 2001).  

 

Seguindo a linha em que uma ontologia tem potencial para transformar informações 

em elementos visuais, as deixando mais precisas e concisas, e definir um vocabulário de 

comum entendimento para quem os lê  Assim, pretende-se aplicar a ontologia  em reportes 

de bug, para que esses relatos cheguem aos desenvolvedores de uma forma mais legível e 

precisa, evitando que eles tenham dúvidas sobre qual é o problema ou que  percam grande 

parte do tempo tentando identificá-los.  

Com base nisso, foram realizadas entrevistas com cinco desenvolvedores de uma 

organização de uma  indústria de software do norte do Paraná, a fim de analisar e ir mais a 
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fundo no entendimento dos problemas com relatos de bug no dia a dia da organização, e 

assim aplicar a ontologia nesses relatos para posteriormente validá-los com os mesmos 

desenvolvedores que foram entrevistados, para  tomar conhecimento se a aplicação da 

ontologia teve uma leitura mais precisa sobre o bug do que o reporte inicial feito pelos 

usuários e, consequentemente uma resolução mais rápida. 

 
 
 

3  MÉTODOS 

 

Este estudo caracteriza-se como exploratório e bibliográfico. A pesquisa exploratória 

aprofunda o conhecimento do pesquisador acerca de relatos de bug e ontologias. De acordo 

com Gil (2002), o que concerne a pesquisa exploratória, pode-se salientar que proporciona 

maior familiaridade com o problema e o aprimoramento de ideias.  Dessa forma, esta 

pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira etapa consistiu na busca em bases de dados 

científicas, tais como, ScienceDirect, IEEE Xplore, ACM Digital Library por publicações 

acerca do tema desta pesquisa. Para isso utilizaram-se as seguintes palavras-chave em Língua 

Portuguesa: ‘ontologias’; ‘gestão do conhecimento e indústria de software’; ‘relato de bug’. 

Igualmente foram pesquisadas as seguintes palavras-chave em Língua Inglesa: ‘ontologies’; 

‘knowledge management and software industry’; ‘bug report’. 

Já na segunda etapa consisti-se na realização de entrevistas com cinco 

desenvolvedores de uma organização da indústria de software do norte do Paraná. Tais 

entrevistas foram realizadas a fim de coletar mais detalhes acerca do tema desta pesquisa. 

Assim, fez-se possível modelar as ontologias por meio da ferramenta Protégé.       

 

 

3.1  PROTÉGÉ 
 

Criado e desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Informática Biomédica da 

Universidade de Stanford, o Protégé é um software de código aberto, escrito na linguagem 

de programação JAVA, para criação e edição completa de ontologias. Lançado em 11 de 

novembro de 1999, teve como intuito principal ser utilizado pelo Centro Nacional de 

Ontologia Biomédica (NCBO) que fornece um repositório e serviços Web para clínicos e 

cientistas biomédicos usarem ontologias (PROTÉGÉ, 2019).  

Atualmente o software tem 366.084 usuários registrados, e auxilia a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) criando a infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento e a 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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disseminação da Classificação Internacional de Doenças, da Classificação Internacional de 

Medicina Tradicional e de outras ontologias.  Visto a o seu reconhecimento por parte da 

comunidade científica, escolhemos o Protégé para a implementação das ontologias 

modeladas sobre os relatos de bug. A ferramenta oferece a possibilidade de transformar a 

ontologia modelada em códigos de linguagem de programação, escrito sobre a linguagem 

JAVA.  

Para cada classe criada na ontologia o software gera uma classe e uma interface 

escrita na linguagem JAVA, e cria o seu relacionamento com as outras classes conforme a 

implementação visual da ontologia, conforme pode ser visualizada na figura Figura 1.      

 

 

     Figura 1 – (a) Pequeno trecho de uma ontologia, exemplificando o relacionamento entre 

3 classes.  

(b)  Código Java gerado pelo Protégé. 

 

(a) 

 
 

(b) 

 

http://www.who.int/classifications/icd/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/trad_medicine_20101207/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/trad_medicine_20101207/
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Fonte: Alison Galvani (2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS  

4.1 BUG 324481 - MÓDULO CONTÁBIL 

 

Figura 2 – Implementação da Ontologia sobre o bug 324481 

 (a) Hierarquia de classes implementadas no Protégé 

(b) Ontologia gerada sobre o bug 324481 

 

(a) 
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(b) 

 
 

Fonte: Alison Galvani (2019) 
 

O bug 324481, se trata de um erro de cálculo no resultado final de um relatório do 

módulo contábil da organização. Através de ontologia é possível identificar o mesmo, e que 

o relatório se encontra no módulo contábil, e o seu caminho é 

Documento/Contabilidade/Relatório _Cadastro _ Econômico. 
 

 

 

4.2 BUG 248900 – MÓDULO PATRIMÔNIO 

 

Figura 4 – Implementação da Ontologia sobre o bug 248900 

(a) Hierarquia de classes implementadas no Protégé 

(b) Ontologia gerada sobre o bug 248900 
 

(a) 
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(b) 

 
 

Fonte: Alison Galvani (2019) 
 

O bug 248900, se trata de um erro de integração dos documentos de um relatório do 

módulo Patrimonial da organização. Através da ontologia é possível identificar o mesmo, 

seguindo os relacionamentos até o nível mais baixo da árvore. 

 

4.3 BUG 339801 – MÓDULO RECURSOS HUMANOS 

 

Figura 4 – Implementação da Ontologia sobre o bug 339801 

(a) Hierarquia de classes implementadas no Protégé 

(b) Ontologia gerada sobre o bug 339801 
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(a) 

 
 

(b) 

 

 
 

Fonte: Alison Galvani (2019) 

 

O bug 339801, se trata de um erro de falta de pessoas de vínculo duplo no relatório 

do módulo de recursos humanos da organização. Através da ontologia é possível identificar 

o mesmo, seguindo os relacionamentos até o nível mais baixo da árvore. 

 

4.4 BUG 324481 – MÓDULO TRIBUTÁRIO 
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Figura 4 – Implementação da Ontologia sobre o bug 324481 

(a) Hierarquia de classes implementadas no Protégé 

(b) Ontologia gerada sobre o bug 324481 

 

(a) 

 
 

(b) 

 
Fonte: Alison Galvani (2019) 

 

 

O bug 339801, se trata de um erro no cálculo do relatório anual do módulo de tributos 

da organização. Através da ontologia é possível identificar o mesmo, seguindo os 

relacionamentos até o nível mais baixo da árvore. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Através desse trabalho, foi possível implementar com sucesso os protótipos de 

ontologia para 4 relatos de bug de uma empresa de software, na qual através de entrevistas 

com 5 desenvolvedores foram coletados reportes de bug em que os desenvolvedores tiveram 

dificuldade em entendê-los. Assim dando a possibilidade de eliminar contradições e 

inconsistências na representação do conhecimento sobre esses bugs, e fornecendo um 

vocabulário e linguagem comum que permitem um nível mais alto de abstração por parte dos 

desenvolvedores. 

Se a aplicação desses protótipos de ontologia forem consideradas válidas pela equipe 

do desenvolvimento, ou seja, tiverem um entendimento melhor que o próprio reporte do 

usuário. Desta forma, provará que a ontologia ajuda a melhorar a gestão do conhecimento na 

empresa, através da melhor comunicação na recuperação de informações da organização, e 

fará com que não haja um esforço e gasto de tempo excessivo somente para o desenvolvedor 

entender o reporte do usuário, o que consequentemente trará a possibilidade de uma solução 

e retorno mais rápido para o cliente. Isso ajudará a empresa alcançar seu objetivo em ter 

vantagens competitivas sustentáveis, conseguindo um lugar de destaque no mercado por ter 

uma rápida resposta aos possíveis problemas em seus produtos (softwares). 

Sugerimos novos estudos para validar os protótipos de ontologias nas organizações, 

a fim de verificar se a implantação da ontologia será válida na mesma. Caso seja considerada 

válida, sugerimos também um estudo para verificar qual a melhor forma de se implementar 

a ontologia dentro dos processos da organização.  

De início sugerimos que a ontologia seja aplicada pelos membros do suporte, caso a 

empresa tenha este departamento, ou por alguém designado como foi feito neste trabalho. A 

ideia é que todo o sistema vá sendo mapeado pelos colaboradores na medida em que os bugs 

forem sendo relatados. Ao ter um mapeamento do sistema como um todo, monte-se uma 

interface visual para que o usuário reporte o bug montando um passo a passo a partir dos 

relacionamentos mapeados nas ontologias, fazendo com que o repórter aponte assim o passo 

a passo completo do bug, ou que com esse passo a passo seja montada indiretamente a 

ontologia, sem a necessidade de uma revisão ou aplicação da ontologia pela equipe do 

suporte, ou colaborador designado para o mesmo. 
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