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Увод	

Целта на настоящата работа е да автоматизира процесите по анализ и преработка на 

програмен код във възможно най-голяма степен, като по този начин да улесни работата на 

програмистите и техните мениджъри. 

Дейностите по анализ и преработка на програмен код не са еднотипни – съществува 

разнообразие от дейности със свои специфики и особености в зависимост от средата, задачите 

и процесите, които се извършват с цел манипулация и трансформация на програмния код. В 

това отношение имаме следните три основни случая, които ще разгледаме в следващите 

секции: 

1. Дейности в контекста на поддръжката на стар или наследен софтуер. В такива случаи

основната цел е да се добият знания за кода и неговата структура или той да се

преработи за нуждите на нова софтуерна или хардуерна платформа.

2. Дейности при софтуер в процес на активна разработка. Тук основните усилия са

насочени към подобряване качеството на кода иулесняване на поддръжката му.

3. Анализ на еволюцията на софтуера. Такъв анализ е необходим при запознаване с нов

софтуерен продукт или негов модул с цел подобряването му, разбирането на кода,

подобряване на неговата вътрешна структура, дизайн и архитектура.

В следващите секции ще разгледаме в подробности всеки от горните случаи 

1.1. Поддръжка	на	стар	и	наследен	софтуер	

Под понятието „стара система“, „стар софтуер“ или „наследен софтуер“ (legacy 

software) ще разбираме, софтуер, чийто жизнен цикъл е преминал през стадия на активна 

разработка и е в своя край, но който поради своята полезност продължава да се използва в 

практиката [1]. Такъв тип софтуер има поне една, а в много от случаите и повече от следните 

характеристики: 

1. Техническата документация за софтуера липсва, не е достатъчно или не съответства на

текущото му състояние. Разминаването (наричано още дрифт) между документация и

реален изпълняващ се софтуер се дискутира от различни автори [2] [3]. Причините за

възникване на несъответствие са различни и най-често свързани с достигане на крайните
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срокове за разработка в планираните граници или несъобразяване с идеите на 

оригиналния дизайн. В такива случаи имаме работещ продукт, но липсват документи, 

които да описват дизайна на работещия продукт, неговата архитектура, съставни части, 

модули и компоненти, както и ръководства за използването му от групи потребители 

или пък те са твърде оскъдни. 

2. Хората, които са участвали в процеса на разработка на продукта вече не са част от екипа, 

натоварен да доразвие и поддържа продукта. Съответно наличното знание за дизайн 

решенията не е запазено и е загубено за екипа по разработка, тъй като си е отишло 

заедно с напускането на разработчиците. Най-често това се дължи на липса на 

инструменти и технологии за съхраняване на знанието в софтуерната компания. В 

последното десетилетие се разработиха редица технологии за съхраняване на знанието, 

както за дизайна, така също и за процеса на разработка на продукта [4] [5]. Тези техники 

не са били достъпни или не са използвани в компанията. Примери за това са уики 

сайтове, форуми, посветени на разработката или използването на продукта, обмен на 

електронни съобщения и електронна поща между дизайнери, разработчици, 

потребители. 

3. Наличен е изходния код на последната версия, но не и история на промените във 

времето. Историята на промените в даден фрагмент на кода дава важна допълнителна 

информация за него, тъй като демонстрира еволюцията на идеите, дизайн решенията в 

локален мащаб и архитектурата на целия продукт. В практиката често се случва в 

резултат от опити за подобряване на кода да се предизвика нежелано поведение, в 

случай че липсва нужната документация за това. Изучаването на историята на 

промените и модификациите в програмния код е важен инструмент при проследяване на 

развитието на дизайн идеите, програмистките компетенции, качеството и корекцията на 

грешки в програмата, кода или продукта. 

4. Няма знания за откритите грешки в процеса на разработка на продукта, нито за начина 

по който са били коригирани или съответно причините поради които не са били 

оправени. 

5. Специалистите разбиращи платформата, върху която работи продукта, са малко или 

твърде скъпо платени. Това е характерно за продукти, работещи върху специфичен 

хардуер или на модифицирана специално за нуждите на продукта операционна система. 

Подобен е и случаят, когато хардуерът или операционната система са твърде стари. 
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Основните предизвикателства, пред които се изправят разработчиците при такъв тип 

софтуер, са свързани с разбирането на структурата на кода и от там за начина му на работа [6] 

[7]. Също така в някои случаи се налага промяна на платформата, върху която работи 

продукта – език за програмиране, операционна система, хардуер. И не на последно място стои 

необходимостта от изготвяне или възстановяване (извличане) на актуална техническа 

документация на продукта – спецификация, планове за тестване, обща архитектура, формат на 

входните и изходните данни. 

1.2. Софтуерни	продукти	в	процес	на	активна	разработка	

Под софтуер в процес на разработка разбираме софтуер, който активно се променя и 

доразвива в настоящия момент [8]. За разлика от остарелия софтуер, в този случай обикновено 

разполагаме със: 

1. Специалисти, които са участвали продължително време в разработката на продукта и го 

познават добре. Те са носители на знания за дизайна и решенията, взети в процеса на 

разработка. 

2. Изходния код на продукта, както и неговата история. Дори в случаите, когато кодът не е 

добре документиран, наличието на историята на промените дава полезна информация и 

знания за него. 

3. Техническа проектна документация за продукта. Въпреки че в много случаи 

техническата документация не е пълна и актуална, тя може да даде важна информация за 

дизайна на продукта. 

4. Добри познания за платформата върху която работи продукта и наличие на достатъчно 

специалисти и експерти, които я познават добре. 

При такива продукти предизвикателствата идват от плановете за развитие: 

1. Необходимост от големи промени и в частност, архитектурата на продукта. 

2. Промяна на платформата върху която работи продукта или поддръжка на повече от една 

платформи. С други думи, осигуряване на преносимост и платформена независимост на 

кода. 

3. Несъответствие между изходния код на продукта и техническата документация. 

Съществуват редица фактори в екосистемата на един софтуерен продукт, които 

предизвикват несъответствие между кода и проектната документация. Често в продукта 
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се налага спешно добавяне на нови функционалности или значителни промени, които 

поради липса на време не се документират. В резултат в много случаи техническата 

документация значително изостава от развитието на продукта и дори когато я има, тя не 

съответства на текущото състояние на изходния код. 

1.3. Анализ	на	еволюцията	на	софтуера	

Анализът на еволюцията на софтуера е преходна стъпка при въвеждането на нови 

технологии и модернизация в процеса на разработка на текущо разработван продукт или 

наследен софтуер. 

Пример за това е състоянието на качествените атрибути [1] на продукта – доколко те са 

развити в предните версии се използва за осигуряването им в текущата версия. Интензивно се 

изследват в последните години и проблемите със сигурността на приложенията и системите. 

От гледна точка на софтуерната архитектура сигурността е качествен атрибут на софтуерната 

система с много измерения по отношение на реализацията. Съвременните системи за оценка 

на сигурността на кода се базират предимно на статичен [9] и динамичен [10] анализ на 

програмен код и на еволюцията на софтуера. 

Задачите, които решава анализа на еволюцията на софтуера са полезни както при 

разработката на нов продукт, така и при поддръжката на съществуващ и вече остарял софтуер. 

Целта на еволюционния анализ е да отговори на някои от следните въпроси, свързани с 

развитието на анализирания продукт [11]: 

1. Как са се развили архитектурата и дизайн моделите с времето? 

2. Кое е наложило текущата структура и функционалност на даден модул? 

3. Какви се промените, които са били извършени между дадени две версии на продукта? 

Къде и какви са били основните промени? 

4. Какви и колко грешки са били намерени за даден период от време и как са били 

разпределени те между модулите? 

5. Кой е допуснал грешките? Колко време е било необходимо за да се поправят? 
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1.4. Приноси	

След като по-горе очертахме проблемната област, в която е ориентирано направеното 

изследване, ще посочим основните резултати и научни приноси. Настоящата работа е принос 

при решаването на поставените проблеми чрез разработка на следните методи за 

автоматизиран анализ и обработка на кода: 

1. Извличане на информация/знание от програмния код (като базов артефакт) чрез 

използване на декларативни езици, в частност използване на специализирани системи за 

презаписване на терми (term rewriting). Като пример и инструмент за изследване и 

експерименти е използвана системата Stratego/XT [12]. Предимството на предложения 

подход е изключителната гъвкавост и преносимост, която се получава за сметка на 

бързодействието. Поради това той е подходящ най-вече за изследователски цели и 

създаване на прототипи или инструменти, които се предполага че ще се ползват рядко и 

и времето за изпълнение не фактор при преобразуването на кода. Практически резултат 

е създаване на оптимизирана реализация, която значително увеличава бързодействието 

при анализа на код и е пригодна за практическо използване в ежедневната дейност на 

софтуерните екипи. 

2. Анализ на програмния код на базата на изграждане на графи на извикванията и на 

използванията. Използван е програмен език с широко приложение Java [13] като език за 

реализация на прототипите. Въпреки че този подход няма гъвкавостта на 

декларативните езици, той се характеризира с добро бързодействие и е използван с цел 

подобряване на бързодействието на декларативните езици с презаписване на терми, 

което го прави пригоден за конструиране на инструменти, подходящи за ежедневната 

дейност на разработчиците. 

3. Алгоритъм за откриване на програмни компоненти, използващ  специализирани знания 

за начина на писане и структурата на програмния код (Алгоритмът подробно е описан в 

Глава 5), който е баазов резултат от цялостната изследователска работа. 

4. Методика за анализ на еволюцията на софтуера, базирана на  графи на извикванията и 

използванията. Методиката е разработена от автора и отговаря на въпроси, свързани с 

промяната на архитектурата на анализирания продукт с течение на времето. 

5. Алгоритъм за откриване на повтарящ се код, базиран на графи на извикванията и 

използванията. Експериментите с него дават насока за подобряване на анализирания 

продукт,  а също така могат да дадат и допълнителна информация за неговата еволюция. 
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6. Алгоритъм за откриване на класове-божества, базиран на графи на извикванията и 

използванията, който използва описания алгоритъм за клъстеризация. 

7. Алгоритъм за откриване на класове, подходящи за разделяне на части. Алгоритмът се 

базира на описаните по-рано алгоритми за извличане на графи на извикванията и 

използванията, както и алгоритъма за клъстеризация. Предложената визуализация на 

резултатите подпомага създаването на обективна обща оценка на възможните 

наложителни промени, както и да се видят конкретните промени, които алгоритмът 

предлага. 

Важен отправен момент и съществен принос на настоящата разработка представляват 

важни за практическото приложение характеристики на представените техники и алгоритми, 

като мащабируемост, позволяваща на алгоритмите да оперират върху големи обеми код. 

Като допълнителен принос можем да посочим разработения от автора софтуер, който 

реализира описаните алгоритми. Той може да се използва както за извършване на 

експерименти с тях, така и за анализ на софтуерни продукти с помощта на описаните 

алгоритми и техники. 

1.5. Структура	на	настоящия	текст	

В Глава 2 са дадени основните понятия и терминология използвани в оставащата част 

от текста. Дадена е легенда на използваните във фигурите означения. В края на главата се 

обръща по-специално внимание на начините за представяне на програмен код с помощта на 

различни видове графи и дървета. Форматите на графите на извикванията и използванията, с 

които работи разработения от автора продукт са описани подробно в Приложение В. 

В Глава 3 е направен обзор на предметната област.  

В Глава 4 са описани алгоритми за извличане на графи на извикванията и 

използванията. Специално внимание е отделено на възможностите за използване на 

Stratego/XT за извличането на информация и знания от кода. 

В Глава 5 е представен разработения от автора алгоритъм за разпознаване на 

компоненти, който използва като входни данни графи на извикванията и графи на 

използванията, представени в Глава 2. Направена е оценка на сложността му и е сравнена със 

сложността на други алгоритми за разпознаване на компоненти. В Глава 6 е описана 
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реализацията на алгоритъма на три различни платформи – Stratego/XT [14], SQL [15] и Java 

[13]. Направени са сравнения между трите технологии както по отношение на 

бързодействието на алгоритъма, така и по отношение на реализацията му. Описани са редица 

експерименти, демонстриращи влиянието на различните параметри на  алгоритъма върху 

резултата от неговата работа. 

В Глава 7 се представя подход, използващ разработения в Глава 5 алгоритъм, за 

целите на анализа на еволюцията на софтуера. Като част от представения подход е предложен 

и алгоритъм за сравнение на две версии на даден програмен продукт, като е представена 

реализацията му на Java и е направена оценка на сложността му. Предложеният подход е  

демонстриран върху няколко избрани версии на Ant [16]. 

В Глава 8 е представен алгоритъм за откриване на повтарящ се код в рамките на даден 

софтуерен продукт. Предложеният алгоритъм има висока степен на точност и същевременно 

предлага голяма гъвкавост при откриването на повтарящите се фрагменти код. Като входна 

точка за алгоритъма съществено се използват извлечените, графи на извикванията, 

представени в Глава 2. 

Глава 9 разглежда алгоритъм за откриване на класове-божества в рамките на даден 

софтуерен продукт, като използва представения в Глава 5 алгоритъм за разпознаване на 

компоненти. Направена е демонстрация на алгоритъма и е направено изследване и анализ на 

влиянието на стойностите на определени негови параметри върху крайния резултат от 

работата му. 

В Глава 10 е представен алгоритъм за откриване на класове, подходящи за разделяне 

на части. Предложения алгоритъм отново използва алгоритъма за разпознаване на 

компоненти представен в Глава 5. Демонстрирана е работата му при различни набори от 

параметри, а също така е направена оценка на сложността му. 

При експериментите и анализите на поведението на различните алгоритми сме 

използвали изходния код на няколко различни версии на Ant. Избрахме именно този продукт 

поради факта, че изходния му код се разпространява свободно и извършените от нас 

експерименти могат лесно да бъдат повторени. Влияние върху избора ни оказа и фактът, че 

обемът на изходния код на Ant варира в широки граници между различните му версии, което 

позволява да се провери мащабируемостта на предложените алгоритми.  
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 Сложност по време в най лошия случай за алгоритъма А определяме като 

	 	с	размер	 #  

 Сложност по време в средния случай на дадения алгоритъм определяме като 

∗ 	
∑ #	с	размер	

| 	с	размер	 |
 

Така дефинирани понятията за сложност дават точна представа за скоростта на 

алгоритъма, но така дефинираните функции трудно могат да бъдат сравнени. За да добием 

представа за бързодействието на даден алгоритъм, ние се интересуваме не толкова от 

конкретния брой стъпки, които ще се изпълнят при даден размер на входа, а как този брой 

нараства като функция от размера на входа. За целта най често се използва следната нотация. 

O(F) е множеството от всички функции f, които нарастват не по бързо от F, тоест 

съществуват константи c>0 и k, такава че f(n) <= c.F(n) за всяко n>=k. 

Тоест вместо и  	  и ∗ , ще използваме подходящо F, такова че 	 ∈  

или съответно ∗ ∈ . 

За практическо определяне на сложността на даден алгоритъм можем да използваме 

следните правила: 

 Сложността по време на всяка елементарна операция е O(1) 

 Сложността по време на последователност от операции се определя се от асимптотично 

най-бавната операция . С други думи f+g ~ max(O(f), O(g)) . С „~” означаваме израза „има 

моксимолно слжност по време“. 

 Сложността по време на композиция на операции се определя като произведение от 

сложностите. Тоест f.g ~ O(f).O(g) 

 Сложността по време на условни оператори се определя се като най-бавния между 

условието и различните случаи. 

 Циклите се разглеждат като композиция на самия оператор за цикъл и тялото му. 

Сложността по време на цикли зависещи от размера на входа – O(n) при линейна 

зависимост или O(f(n)) в общия случай, където f(n) е  функция показваща зависимостта на 

броя на итерациите в цикъла от размера на входа. Когато броя на итерациите не зависи от 

входа, сложността е O(1).  
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В горния пример са използвани анотации с цел да се запази информация за типа на 

всеки елемент от израза, а в случаите когато се прилага функция, да се укаже типа на 

връщания резултат. В анотациите може да се запише разнообразна допълнителна, често 

семантична информация - например адреса в символната таблица на използваната функция 

или променлива, къде е дефинирана, както и допълнителна информация за нея. Както се 

вижда, анотациите не променят структурата на резултатния терм, а се „закачат“ отстрани към 

нея. 

В някои случаи анотираният и не-анотираният вариант на един израз се различават в 

представянето си. Това се случва например, когато две функции са претоварени [19] - имат 

едно и също име и брой параметри, но се различават по типа на параметрите си. Например 

нека разгледаме следните дефиниции:  

1. 	 	 ; 

2. 	 	 ; 

В не-анотирания вариант алгоритмите за проверка и извод на тип не могат да бъдат 

приложени поради неопределеност при извикването на функцията abs, докато в анотирания 

вариант, благодарение на информацията за типовете на аргументите, може да се определи 

еднозначно коя точно функция се извиква, което е необходимо за целите на последващия 

анализ или генерация на код. Например: 

abs(x) 

Терм АТерм 

AmbigousFuncCall( “abs”, 
  varRef(“x”) 
) 

FuncCall( “abs”, 
  paramTypes([double]), 
  varRef(“x”) {type=double} 
){resType=double} 
 

Таблица.2. Анотираните терми спомагат за избягване на неопределеностите 

Друг случай, в който има разлика в представянето, са конструкции от вида x.y.z.t . В 

езика Java например, тази конструкция би могла да има някоя от семантичните интерпретации 

по-долу: 

 „Извлечи стойността на полето y от обекта х и от резултатния обект извлечи стойността на 

полето z, от която извлечи стойността на полето t” 
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 „Извлечи стойността на статичното поле t, намиращо се в класа z, който се намира в 

пакета „x.y” “ 

 „Извлечи стойността на статичното поле z от класа y, намиращ се в пакета x и от 

получения обект вземи стойността на полето t” 

Примерът показва полезността на информацията в анотациите за определянето на 

езиковите конструкции, които съответстват на различните оператори „.“ в израза. 

Създаване	на	терми	

Оттук нататък в текста под „терм“ ще разбираме анотиран терм.  

Различните системи за работа с терми предлагат различни методи за работа с тях. Тъй 

като ние сме избрали като система за работа Stratego/XT [20], ще разглеждаме синтаксиса на 

тази система. В други системи синтаксиса може да се различава, но основната идея на 

конструкциите е същата. 

Операторът „!“, сложен пред израз, конструира терм съгласно израза и го връща като 

резултат. Ако в израза участват променливи, те се заменят със съответните им стойности. 

Изразът 

! "export”,params) 

създава терм FuncCall и ще замени променливата params със стойността ѝ, която е 

предварително зададена и изчислена, а "export” е терм константа. 

В частност ! име на променлива  ще върне терма, който е стойност на въпросната 

променлива. 

Разпознаване	на	терми	

Разпознаването на терми се използва за да се извлекат данни от даден терм или за да се 

разпознае дали даден терм е подходящ за използване в дадено правило. В Stratego за 

разпознаване на терми служи оператора „? израз “. Този оператор се опитва да унифицира 

описания след него израз със текущия терм, като там, където в израза срещне променлива ѝ 

присвоява съответната част от терма, ако променливата все още няма стойност, или проверява 

за съответствие между стойността ѝ и съответния елемент от подадения терм в случаите, 
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когато на променливата вече е присвоена стойност. Веднъж присвоена, стойността на дадена 

променлива не може да се променя. Нека разгледаме следния пример: 

?Node(x,x) 

Ако текущия терм е Node(“a”,”b”), при опит за унификация при първото срещане на 

променливата х, ще ѝ се присвои стойност “a” и при второто срещане тя вече ще има 

стойност, която не съвпада с ”b” и унификацията няма да успее. Ако обаче текущия терм е 

Node(“a”,”a”), при второто срещане, стойността на променливата ще съвпадне с очакваната и 

унификацията е успешна, а като страничен ефект променливата x получава стойност ”a”.  

Правила	за	презаписване	на	терми	

Системите за презаписване на терми извършват презаписа на основата на система от 

строго дефинирани от потребителя правила – правила за презаписване на терми. В Stratego 

има три вида синтаксис по отношение на правилата: 

име на правило = списък от операции или извиквания на правила  

име на правило : глава  -> тяло  

име на правило : глава  -> тяло  where условие  

По същество функционалността, която предлагат и трите вида е една и съща, като 

вторият и третият вид са частни случаи на първия. Характерно за правилата е, че имат имена, 

чрез които е възможно обръщение към тях. Когато се опитваме да приложим дадено правило 

и има повече от едно правило, с даденото име се прави опит да се приложи всяко едно от тях 

по реда на дефинирането им, като се стига само до първото, което се приложи успешно. Нека 

имаме следните дефинирани правила: 

fold-package-string-list: [] ->[];; 
fold-package-string-list: [x] ->x;; 
fold-package-string-list: [x,y] -> t where <conc-strings>(x,".")=>r; 

      <conc-strings>(r,y)=>t;; 
fold-package-string-list: [x,y|z] -> <fold-package-string-list>([t|z])  

where <conc-strings>(x,".")=>r; 
          <conc-strings>(r,y)=>t;; 

В този случай реда 

![“a”], fold-package-string-list 
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ще предизвика опити за изпълнение на първото и на второто правило, като при второто 

ще успее и няма да се правят опити с третото и четвъртото. 

Както се вижда от примера по-горе, в Stratego има езикови конструкции, които 

позволяват правилата да се извикват по начина, по който в други езици се извикват функции. 

Характерното тук е, че всяко правило приема за аргумент текущо обработения терм и ако е 

успешно извикано, връща като резултат последния получен терм. Неуспешното извикване на 

правило поражда извикване на следващото правило в списъка от правила със същото име, ако 

има такова, или завършва с неуспех на текущо изпълняваното правило. 

Допълнителни	конструкции	

Макар правилата за презаписване да са лесни и прости за употреба, допълнителните 

конструкции и библиотеките са тези, които дават изразителност и мощност на езика. В 

Stratego има много такива конструкции и библиотеки [14], като най-важни за нас са тези, 

които ни позволяват да извличаме термовете от даден вид в списък и от там нататък да 

обработваме въпросния списък. Тук ще разгледаме само две от тези конструкции – collect и 

filter. 

Правилото collect обхожда подадения му терм в дълбочина, като опитва да изпълни 

подадено като параметър правило върху всеки елемент от терма и изпълнява някакво действие 

(най често добавяне към списък между досегашния резултат и резултата от прилагането на 

правилото). Например  

?x;<collect(typeof,conc)>(x)=>y; 

ще върне списък със всички типове, където има такива. 

Правилото filter от своя страна, връща списък от резултатите от прилагането на 

подаденото като параметър правило върху текущия терм. Предполага се, че този терм е 

списък от терми. В частност, ако подаденото като параметър правило връща при успех 

първоначалния параметър, filter ще филтрира списъка. Например 

?x;filter(is-primitive) 

ще върне списък от всички примитивни елементи в списъка. 

Описаните по-горе конструкции позволяват изключително лесно да се извличат данни 

в съвкупност от термове. По-подробно ръководство за работа със системата за презаписване 
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В примера на фиг.1. е показана част от статистически граф на извикванията, който ще 

разгледаме по-долу в текста. Подобни са фигурите и за граф на използванията и каноничен 

граф на извикванията. Във всички тези случаи, текстът в правоъгълниците е каноничното име 

на съответния обект (клас или метод), а стрелките показват, че обектът в началото на 

стрелката извиква или използва (в зависимост от вида граф) обекта в нейния край. Етикетите 

на стрелките са черни за статистическите графи и в тези случаи показват теглото на 

съответната дъга като брой извиквания или използвания, които тя означава. В каноничните 

графи, етикетите са сини и показват мястото в кода, където се извършва съответното 

извикване или използване. 

 

Фиг.2. Част от демонстрационен граф 

На фигура 2 е изобразена част от граф, демонстрираща концепцията за свързаност 

между два фрагмента код, при които има голям брой фрагменти, които ползват едновременно 

и двата фрагмента. Целта на тази и подобните и фигури е да се даде визуална представа за 

разглежданата концепция или ситуация. Поради тази причина са сведени до минимум 

използваните означения. В случаите, в които дъгите са етикирани, етикетите показват тяхната 

тежест, тоест колко извиквания или използвания обозначават. Означенията на върховете имат 

следния смисъл: 

 a, b, c … - произволни типове елементи, няма специфична семантика; 

 1,2, 3 … - също няма специфична семантика отделно от описаната в текста; 

 ,	 ,  … - върхове обозначаващи методи; 

 , ,  … - върхове обозначаващи полета или променливи; 

Фигури,	показващи	конкретно	състояние	на	даден	алгоритъм		

Този тип фигури демонстрират етап от работата на даден алгоритъм и са генерирани 

или заснети от оригинално разработения от автора софтуер: 
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Фиг.3. Етап от клъстеризация на граф. 

Всяка точка или кръгче от фигурата съответства на връх или клъстер в графа, както 

следва: 

 Черна точка – единичен връх от графа (съответстващ на клас или метод в зависимост от 

вида на графа). 

 Цветно кръгче – клъстер или модул, съдържащ един или повече върха. Големината на 

кръгчето, в случаите, в които има различни големини, зависи от броя на елементите, които 

съдържа. Цветовете на клъстерите нямат отделно значение с изключение на сивите, които 

се създават от определени стъпки на алгоритъма, описан в Глава 5. 

 Линия – означаване на директна връзка между два върха (извикване, използване или 

близост). Цвета на линията съответства на цвета на началния (извикващия или 

използващия) връх. Дебелината на линията съответства на броя връзки, които обозначава. 

 Етикет – някои от върховете и клъстерите може да са именувани и в тези случаи имената 

им се показват до съответния връх. Когато имаме клъстер, пред името му в квадратни 

скоби се показва броя върхове, които съдържа. 

В някои от фигурите като допълнителни елементи могат да присъстват целия прозорец 

на софтуера ни, както и изскачащо меню или списък, когато това е необходимо за да се 

визуализира елемента, който разглеждаме в текста: 
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конструкция от езика – оператор, извикване на функция, дефиниция на променлива, метод 

или клас и т.н. Синтактичните дървета не отразяват всички детайли в кода, но запазват 

семантиката им. Например скобите  при аритметичните изрази се пропускат, тъй като 

синтактичното дърво ясно  представя групирането и реда на операциите. Нека разгледаме 

следния израз: 

5*(x+3)-10+4*y 

Съответстващото му синтактично дърво е: 

 

Фиг.5. Синтактично дърво за израза 5*(x+3)-10+4*y. Всеки вътрешен връх съдържа операция, а листата са 
операндите в израза. 

Както се вижда, въпреки че няма елементи, съответстващи на скобите, дървото 

определя реда и начина на изпълнение на операциите. 

Синтактичните дървета са много подходящи за анализ на структурата на кода, особено 

на ниво файл или клас. Те могат да бъдат анотирани, като за всеки елемент, който е 

идентификатор, съответния връх се анотира с указател към символната таблица за 

идентификатора. Манипулацията на синтактичното дърво много лесно може да бъде отразена 

обратно в програмата, което прави този вид графи полезни за (автоматизирана) манипулация 

на програмен код. 

Комбинацията от голяма детайлност и игнориране на незначещите конструкции, дава 

възможност чрез използването на синтактични дървета, да се сравняват парчета код или да се 

откриват модели в програмата. 

Недостатък на синтактичните дървета е, че те представят кода на твърде детайлно 

ниво, като в същото време не са ясно различими директните връзки между елементите в кода 

(класове, функции, променливи и т.н.). Дори използването на анотации не дава реална 
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въпросните методи. Такъв тип граф може да е полезен за изчисляване на степен на близост 

между методите в кода. 

По-долу е представен каноничния вариант на същия граф: 

 

Фиг.8. Каноничен граф на извикванията 

Тук ясно се вижда реда на извикване на методите и може да се правят евентуално 

изводи за зависимости между тях. Информацията в графа е на ниво ред и поради тази причина 

не е ясно когато има няколко функции на един и същи ред, коя е извикана първа. Това е 

възможно да се поправи, ако информацията за всяко извикване се записва във вида ред  [ от 

колона , до колона ]. По този начин ще имаме не само представа за  реда на извикване на 

функциите, но и дали някоя от тях се вика в рамките на определянето на параметрите на 

друга. Този тип графи могат да се ползват за анализ на зависимостите между методите, както 

и в началните етапи на сравняване на методи. 

 

Фиг.9. Статистически граф на извикванията с добавени конструктори 



31 
 

 

Фиг.10. Каноничен граф на извикванията с добавени конструктори 

Добавянето на имплицитните и експлицитните конструктори, добавя още два съседа 

към горните графи. Тъй като в конкретния код се конструират само обекти от тип Integer и 

Double, това не изглежда да допринася съществено към знанията, които получаваме от графа. 

Не би бил такъв случая, ако се създаваха обекти от тип File или InputStream. В този случай 

пропускането на конструкторите може да е съществено, ако искаме да определим дали 

дадения метод принадлежи към бизнес логиката или към входно-изходната система на 

програмния продукт. 

Вариантът, при който в графа участват и полетата на класовете, променя нещата 

значително: 

 

Фиг.11. Статистически граф на извикванията с добавени конструктори и обръщения към полета 
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В показания по-горе статистически граф на извикванията се вижда, че като съседи на 

разглеждания метод са се появили методи от три нови класа – Metric, System и 

CallGraphVisitor. Това изцяло променя контекста, в който се разглежда метода и неговото 

място в кода на продукта. Такъв тип граф са подходящи за изчисляване на степен на 

свързаност между методите и определяне дали някои от тях не е по-добре да отидат във друг 

клас или съответно класа да се раздели на няколко по-малки класа. 

 

Фиг.12. Каноничен граф на извикванията с добавени конструктори и обръщения към полета 

При каноничния граф реално можем да проследим хода на изпълнението на метода. 

Това което липсва за да е пълна картината, са операторите. Те също могат да се добавят към 

графа като извиквания на функции, но такова ниво на детайлност няма да е необходимо за 

нашите цели. 

Формати	за	представяне	на	граф	на	извикванията	

Графичното представяне на един граф е  полезно, когато той трябва да се разбере от 

човек, но случая при графите на извикванията най-често не е такъв. Както видяхме от 

примерите по-горе, дори за един метод можем да получим граф с десетина върха. При 

проекти, състоящи се от стотици или хиляди класове и методи, графът на извикванията е 

практически нечетим за човешко око, освен ако не разглеждаме някаква негова малка част. 
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За целите на автоматизираната обработка на код обаче, ще имаме нужда от 

представяне, което да е подходящо за машинна обработка.  

Като първа стъпка следва да дефинираме как се определят върховете на графа спрямо 

изходния код на анализираната програма. Името на всеки връх следва да описва уникално 

метода който се вика. Тук има няколко възможни варианта: 

 път до файл : номер на ред : номер на колона  - при този формат всеки метод се 

дефинира чрез позицията на началния си символ. Недостатък е, че дори добавяне на 

празен ред би направило графа неактуален. Друг съществен проблем при този подход 

е, че графът е абсолютно нечетим за човек, дори и  да се разглежда малка негова част. 

 път до файл : име на клас : име на метод  - този формат е доста по четим в сравнение 

с предишния и в същото време има предимството, че малки промени в кода не 

предизвикват промени в графа. Като недостатък може да се посочи, че тук не се 

включват възможните варианти на един и същ метод и графа по този начин може да не 

е определен. 

 път до файл : име на клас : име на метод  ( типове на параметрите ) – този подход би 

вършил работа в почти всички случаи, като единствения му недостатък е, че не отчита 

факта, че не винаги йерархията на пътищата към класовете отговаря на реалната 

организация на кода. В езиците, където това е възможно вместо път до файл : име на 

клас  е добре да се използва уникален идентификатор описващ класа (или когато 

нямаме класове – файла) за дадения език. 

Като най-универсален и четим в работата се използва леко модифициран вариант на 

третия подход в случая когато работим на Java, така че резултатът да е максимално близък до 

каноничния вид  на дефиницията на метод, а именно: 

пакет . име на клас . име на метод  ( списък от пълни типове на параметрите ) 

Като следваща стъпка, следва да се определи формата на самия граф. Тук също можем 

да имаме различни варианти, като всеки от тях има своята област на приложение: 

 Представяне като списък от наредени тройки от вида ( връх 1 , връх 2 , етикет ). Този 

формат е приложим, когато обхождаме графа или визуализираме някаква негова част 

на потребителя, или в случаите когато имаме  сравнително малки графи. Предимството 

на този формат е неговата четимост. Недостатък е, че няма отделен списък с  
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клас. При тях не е смислено да се разглеждат варианти, при които вместо тегло имаме 

множество дъги, тъй като този тип графи имат приложение най-вече при извличане на данни и 

статистически метрики в кода. 

За примера, който използвахме при графите на извикванията, графът на използванията 

би изглеждал така: 

 

Фиг.13. Граф на използванията 

Както се вижда, имената на класовете съответстват до голяма степен на тези от графа 

на извикванията, включващ конструктори и полета. Това е така обаче само в част от случаите. 

В повечето случаи графите на извикванията биха дали връзки към по-малко класове в 

сравнение с графите на използванията. Друга особеност на графите на използванията е, че те 

дават различна тежест на връзките в сравнение с графите на извикванията. Декларация на 

променлива от даден тип дава връзка към съответния клас, дори променливата да не се 

използва никъде. Функция, която връща резултат от даден тип, също ще добави връзка към 

него, дори резултата да се присвои на променлива от друг тип. 

В примерите, които разгледахме по-горе за графите на използванията и на 

извикванията, следва да се има предвид, че графите, които сме показали, всъщност показват 

само един връх и неговите преки съседи, доколкото техните взаимодействия произтичат от 

примерния код, който разглеждаме. В реална ситуация бихме имали много повече върхове и 

дъги в графите, включително и цикли, в случаите, където имаме рекурсия или друг вид 

взаимна свързаност между класовете. Също така графът на извикванията не може да е пълен в 

този си вид, тъй като CallGraphVisitor наследява в най-лошия случай Object, което би довело 

до появата на нов клас в графа или най-малкото, добавяне на единица към тежестта на някоя 

от стрелките. В случая това е пропуснато, тъй като не се вижда директно от примерния код. 
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не стоят парчета код, а процеси и ресурси. Идеята на тези графи е да покажат какви ресурси 

използва всеки процес, принадлежащ на програмата ни и в каква последователност, както и 

взаимодействието между различните процеси. Тъй като в рамките на едно по-голямо 

приложение често работят няколко процеса с различна продължителност и различно време и 

място на пускане е практически невъзможно да се извлече ресурсен граф само от програмния 

код. Поради тази причина, този тип графи могат да бъдат извлечени автоматично в рамките на 

едно или няколко изпълнения на програмата, като в този случай те отразяват конкретните 

изпълнения на програмата. Възможно е например, ако по време на някое пускане потребителя 

не натисне бутона “Save” да не стане ясно, че някой процес има нужда от достъп до диска. 

Тоест, автоматично извлечените ресурсни графи дават частична представа за нуждите на 

процесите. 

Друг вариант за създаване на ресурсни графи е да се създават ръчно. Този начин обаче 

има недостатъка, че отразява по-скоро знанията и идеите на програмиста за това как работи 

или как би трябвало да работи програмата, вместо да отразява реалното положение. По-добър 

резултат се получава, ако програмиста обработи допълнително автоматично създадения граф, 

добавяйки изпуснатите ресурси. 
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Глава	3.	 Обзор	на	предметната	област	

В тази глава ще направим кратък обзор на текущите възможности за автоматизиран 

анализ и преработка на софтуерен код [27], като ще се фокусираме предимно върху реално 

действащите инструменти. Теоретични разработки, когато има подходящи, ще разглеждаме в 

съответните глави, където описваме нашите алгоритми. 

Автоматизацията на анализа и преработката на софтуерен код, както видяхме по-горе, е 

необходима за извършване на следните дейности в процеса на разработка и поддръжка на 

софтуерния продукт: 

 Рефакторинг [21] на продукта или част от него. Процеса на рефакторинг има за цел да 

преструктурира или промени съществуващия код с цел неговото подобряване, без да се 

изменя неговата функция. В резултат на процеса на рефакторинг получаваме по-добър, по-

четлив и по-лесен за поддръжка код. 

 Реенжинеринг [22] на продукта. Процеса по реенжинеринг на даден продукт се състои в 

това да се пренапише или промени част от продукта по такъв начин, че да се подобри 

кодът му, без да се изменят функциите на самия продукт. За разлика от рефакторинга, 

където функционалността се запазва на ниво код, при реенжинеринга промените 

обикновено са много по-мащабни и поведението на части от кода може значително да се 

промени. Целта в случая е да се запазят функциите, които крайния потребител вижда. 

 Преработка на продукта за използване върху друга платформа или осигуряване на 

преносимост на продукта. Тук са възможни следните варианти: 

◦ Преработка с цел работа върху различен хардуер. С всяка изминала година се 

увеличава разнообразието от устройства върху, които е възможно да работи софтуер. 

Докато преди години такива бяха само компютрите и лаптопите, в момента с 

операционна система са снабдени също телефони, таблети, четци за книги и дори 

телевизори. Това прави хардуерната преносимост изключително важна за всеки 

продукт. 

◦ Превеждане на продукта на друг програмен език. Това обикновено се налага, когато 

езикът на продукта вече е твърде слабо разпространен и липсват специалисти, които да 

работят на него или липсват драйвери за някои по-съвременни устройства. 
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◦ Преработка на продукта с цел работа с друга операционна система или 

интегриране с друг външен софтуер (например смяна на използваната база данни). В 

последните години, с развитието на мобилните технологии се експериментират и 

разнообразна гама от мобилни операционни системи и платформи. Ето защо е важно 

един продукт лесно и бързо да се настрои за работа върху нова платформа или 

операционна система. 

◦ Изграждане на продуктови линии [28]. Продуктовите линии представляват набор от 

софтуерни продукти, които ползват общ код или архитектура.  

 Цялостна промяна на архитектурата на продукта 

Автоматизирания анализ на софтуерен код има за цел подобряване и улесняване на 

разбирането на продукта от страна на разработчиците и в частност допринася за подобряване 

на техническата му документация. Тук могат да се включат следните дейности : 

 Извличане на знания за структурата на анализирания продукт (т.нар. reverse engineering); 

 Извличане на знания за взаимовръзките между отделните програмни единици; 

 Извличане на знания за еволюцията на продукта; 

 Откриване на грешки или потенциални проблеми в кода. 

Когато говорим за автоматизиран анализ и обработка на софтуерен код, следва да 

имаме предвид, че съществуват няколко нива на автоматизация на инструментите за 

обработка на програмен код в зависимост от степента на участие на потребителя [29]: 

 Напълно автоматичните инструменти са тези, които извършват поредица от действия 

върху анализирания софтуер, без да изискват допълнителна намеса от страна на 

разработчиците. 

 Полуавтоматичните инструменти изискват първоначална конфигурация или избор на 

мястото и начина на прилагане, но след това не изискват намеса от страна на 

разработчика. 

 Интерактивните инструменти работят съвместно с разработчика, като в дадени моменти от 

обработката на кода изискват допълнителни указания от него относно мястото и начина на 

прилагането си. 

 Примитивни инструменти, които подпомагат писането и обработката на код, но не 

предлагат никаква съществена степен на автоматизация. 
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По-долу ще разгледаме някои от съществуващите инструменти за автоматизирана 

обработка на код, в зависимост от степента на автоматизация, която предлагат : 

3.1. Примитивни	инструменти	

Тези инструменти не предлагат особена функционалност по отношение на 

автоматизираната обработка на код, а по-скоро улесняват типичната (текстуална) обработка 

на кода. 

Към тази категория спадат средите за програмиране, като различните среди имат 

различни възможности : 

a) Edit+ [30], Notepad++ [31] - това са редактори с общо предназначение, които 

поддържат синтактично оцветяване на код на различни езици за програмиране. 

b) Eclipse [32], IntelliJ Idea [33], Visual Studio [34] – тези специализирани среди за 

разработка поддържат, освен синтактично оцветяване, и множество 

манипулации над кода, като например макроси за автоматично попълване на 

често използвани конструкции, копиране на код, заедно с прилежащите му 

импорти, допълване на имена на променливи, класове и т.н. 

3.2. Интерактивни	инструменти	

При тези инструменти потребителя задава както кода който желае да преработи, така 

също и необходимите за обработката параметри. След задаване на параметрите, инструмента 

извършва механичната част от преработката. 

Към тази категория спадат: 

 Допълнителните модули за рефакторинг в Eclipse, Intellij Idea и други подобни 

среди. При тях потребителя задава кода, който иска да обработи и вида на 

трансформацията [35]. В процеса на изпълнение на трансформацията може да 

бъдат зададени допълнителни въпроси към потребителя, които специфицират 

някои параметри на желаната промяна. Например, при “extract method” се пита 

за имената на новия метод и параметрите му. 
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 Някои UML [36] инструменти, като например Rational Rose [37] имат 

възможности за автоматична генерация на код на избран език или поддръжка на 

съответствие между код и модел. Този тип инструменти също могат да се 

разглеждат като интерактивни инструменти за обработка на програмен код. 

3.3. Полуавтоматични	инструменти	 	

При този тип инструменти  потребителя задава първоначална конфигурация и кода, 

който иска да обработи, след което инструмента анализира кода и извежда резултатите. Има 

правени опити за  постигане на автоматизация за ограничен брой преобразувания, но реални 

инструменти, които реализират тези трансформации не са известни на автора. 

Съществуват инструменти, които подпомагат програмиста при писането на код чрез 

коригиране на “краснописа” – изобразяват кода в удобен двумерен формат за четене и 

разбиране. Те променят предимно незначещото празно пространство в началото на реда или 

между думите, наричано още „бяло пространство“ или извършват елементарни 

трансформации, като разделяне на дълъг низ като конкатенация на два други.  

В някои среди, като Eclipse има скриптове или шаблони, които могат да бъдат 

приложени върху избрания код, предизвиквайки определен вид трансформация на кода. 

Въпреки че въпросните шаблони може да не изискват допълнителна намеса от страна на 

потребителя, те са с относително малка област на приложение. 

3.4. Автоматични	инструменти	

По дефиниция, те автоматизират процеса на анализ и трансформация на код без или с 

минимална намеса на програмиста. 

Инструментите от този тип могат условно да бъдат разделени на инструменти с 

частично предназначение  и „грозни“. 

Инструментите със специфично приложение работят върху конкретен частен случай 

или език със специфична структура, и извършват ограничен брой промени. Пример за такъв 

инструмент е GURU [38] -  автоматичен инструмент за рефакторинг на програми, написани на 

езика SELF. 
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Грозните инструменти изпълняват комплект от преобразувания върху  разпространен 

език, но резултатния код не е добре четим. Причината е, че инструментите въпреки че 

откриват и прилагат правилно трансформациите, нямат способността да именуват получените 

програмни единици (методи, променливи, класове) и техните атрибути и вместо това задават 

служебни имена и стойности. Като резултат преработения код е по-нечетим от оригиналния 
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Глава	4.	 Извличане	на	графи	от	програмния	код.	

В тази глава ще опишем техники и алгоритми за извличане на графи на извикванията и 

графи на използванията [39]. 

Задачата за извличане на графи на извикванията и използванията не е нова и 

съществуват множество инструменти, които я решават в една или друга степен. Това включва 

както инструменти за реенжинеринг и статичен анализ на кода, така и инструменти за 

профилиране и откриване на грешки и дори някои компилатори. 

По отношение на подхода, техниките за извличане на графи на извикванията и 

използванията могат да бъдат разделени на два основни типа: 

 Динамични техники. При тях графът се изгражда въз основа на едно или няколко 

изпълнения на разглеждания софтуерен продукт, като се наблюдават реално извиканите 

методи. В такъв граф е възможно да липсват много обръщения към методи, които не са 

били изпълнени в хода на програмата. Този тип техники не представляват интерес за нас, 

тъй като фокусът на настоящата разработка е върху обработката и анализа на програмен 

код. 

 Статични техники. При тези техники графът се извлича въз основа на статичен анализ на 

кода на продукта. Извлечените по този начин графи са много по-пълни в сравнение с 

получените от динамичните техники, но могат да включват и извиквания и зависимости, 

които при изпълнение на програмата не се случват. 

Предложените в тази глава алгоритми, не претендират за оригиналност на идеята като 

цяло, а за оригиналност на използвания подход - използване на система за презаписване на 

термове за извличане на необходимите графи. Поради тази причина реализацията на 

алгоритмите за извличане на графи на извикванията и използванията на Java е разгледана 

съвсем накратко за целите на сравнение на бързодействието и сложността на реализацията, а 

повече внимание е обърнато на адаптацията на алгоритмите за система за презаписване на 

термове и реализацията им на Stratego/XT.  

 	



 
 

44 
 

4.1. Извличане	чрез	използване	на	система	за	презаписване	на	терми	

В този раздел ще разгледаме алгоритъм за извличане на графи на използванията и 

графи на извикванията чрез използване на система за презаписване на терми. Като платформа 

избрахме Stratego/XT [12] поради подходяща теоретична база, с помощта на която могат да се 

извличат определени свойства, както на трансформациите, така и на получения резултат (код). 

Практическите ползи и приложимост на системата Stratego/XT се базира на голямото 

разнообразие от библиотеки, позволяващи синтактичен анализ и автоматизирана  обработка 

на някои от най-често използваните програмни езици. На базата на теорията за презаписване 

на термове, описана в раздел 2.3. изследвахме възможностите за използването и за извличане 

на горепосочените два вида графи. За целите на обработката на програмен код, по-долу ще 

опишем някои предварителни трансформации, които подготвят за анализ на кода. 

Както споменахме по-горе, системите за презаписване на термове, особено ако са 

комбинирани с подходящи библиотеки, са много подходящи за извличане на знания от 

програмен код.  Като допълнение, Stratego/XT предлага възможности за синтактичен анализ 

чрез дефиниране на контекстно свободна граматика, улеснявайки максимално разпознаването 

на езици за програмиране. За него са разработени библиотеки [40] за разпознаване на някои от 

разпространените в момента езици за програмиране, като Java и PHP [41]. 

Освен библиотеката със синтактичните дефиниции за разпознаване на програми на 

Java, Stratego добавя и библиотека за анотиране на получените типове – Dryad [42]. Тази 

библиотека приема като параметри списък от файлове на Java (те могат да бъдат както class 

файлове така и java файлове) и клас път, а като резултат се получава списък от анотирани 

терми. Много съществено в случая е пълнотата на списъка с подадените файлове и класове, 

тъй като липсата на някои от типовете може да попречи на коректното разпознаване или 

анотиране. 

Съществен недостатък, с който се сблъскахме при използването на тази библиотека е 

невъзможността за частично разпознаване на файловете, тоест ако възникне сериозна грешка 

при разпознаването, процесът на разпознаване прекъсва и не се получава никакъв, дори 

частичен, резултат за целия подаден код. Това наложи обработването да се прави файл по 

файл, като получения за всеки файл анотиран терм се записва (добавя) във външен файл. Този 

подход има недостатъка, че зареждането на  клас пътя и Stratego за всеки възможен Java файл 

внася значително забавяне. В следствие на направените експерименти, времето необходимо за 
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синтактичен анализ на проект от 900 файла достигна два часа. Тъй като имаме за цел не само 

теоретични резултати, но и практическа приложимост на подхода, за нас е важно да 

анализираме доколко и в кои случаи време от такъв порядък би било приемливо в практиката. 

Тук имаме два възможни подхода: 

 Ако създадем инструмент, който се ползва рядко и анализира или обработва целия 

продукт еднократно или на големи интервали от време, това че въпросния инструмент 

ще работи часове или дори дни, не е съществен проблем.  

 Ако обаче целта ни е да създадем продукт, който разработчиците да ползват в 

ежедневната си работа, време над няколко минути вече е неприемливо. За такива цели 

сме представили реализация на алгоритъма и на Java, която работи значително по-

бързо, но както ще видим това има своите недостатъци. 

Разгледаните по-долу алгоритми за извличане на графи на извикванията и на 

използванията са адаптирани за използваната конкретна система за презаписване на термове, 

а именно Stratego/XT. Целта ни тук е не само да имаме алгоритми за извличане на графи на 

извикванията и използванията, но най-вече да изследваме доколко е приложима платформата 

Stratego/XT за извличане на такъв тип информация от кода и каква би била нейната 

ефективност в такива случаи. Сложността на получените алгоритми, както ще видим по-долу, 

зависи в голяма степен от ограниченията и особеностите на избраната платформа. Същите 

алгоритми биха изглеждали по-различно, ако се отнасяха за друга платформа и съответно 

биха имали по-различна сложност, което сме показали с реализацията на Java в края на 

главата. 

Алгоритъм	за	извличане	на	граф	на	извикванията	с	помощта	на	Stratego/XT	

Предложения алгоритъм приема следните параметри: 

1. Списък от файлове за обработка. Всеки от файловете трябва да е зададен с пълния си 

път. 

2. Клас път на продукта. Под клас път ще разбираме последователността от директории и 

файлове, съдържащи изходния код на анализирания продукт или резултатните клас 

файлове, както и на използваните от продукта библиотеки. В случаите когато даден 

елемент на клас пътя е директория, тя трябва да е корен, спрямо който да са валидни 

пакетите на съдържащите се Java или class файлове. В противен случай, съответния 
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елемент следва да е валиден jar файл. Този параметър обикновено се намира в 

конфигурационен файл или се специфицира от потребителя чрез използване на външен 

скрипт. В нашата реализация, за целите на изследването, клас пътя е поставен директно 

в кода. В бъдещи реализации той може да бъде поставен в конфигурационен файл към 

инструмента. 

По-долу са дадени стъпките на разглеждания алгоритъм. Термините зададени в курсив 

са имена на термове, които се получават в резултат от работата на от използваната 

библиотека, или терми, които сме дефинирали предварително, като базис за целите на 

реализацията на алгоритъма. 

1. Синтактичен анализ. Всеки файл от изходния продукт преобразуваме в списък от 

АТерми. Тази процедура представлява съществената част от работата на алгоритъма, 

както по отношение на времето и ресурсите, които отнема, така и по отношение на 

реализацията. Резултатния АТерм има следния формат: 

Node( име на клас , 

        списък от MthGraph( име на метод , списък от имена на методи ) ,  

       списък от имена на типове , 

      [ брой методи в класа , 

     списък от броя параметри на всеки метод ]) 

Термът Node съдържа информацията за един клас. Така дефиниран, той се използва като 

база, както за извличане на граф на извикванията, така и за извличане на граф на 

използванията. 

Термът  MthGraph съдържа информация за един метод от даден клас и методите които 

той извиква по реда на тяхното срещане в кода. Така дефиниран, той може директно да 

се използва като описание на връх от каноничен граф на извикванията. За получаване на 

статистически граф на извикванията обаче е необходима допълнителна обработка. 

Така получените терми комбинират информацията, необходима както за извличане на 

графите на извикванията, така и за графите на използванията. Получените АТерми се 

създават един по един за всеки файл от проекта – за всеки файл се изпълнява програма 

на Stratego, извличаща тази информация. Това позволява когато възникне грешка, да се 

губи информацията само за един файл от проекта, а не да се прекрати анализа за целия 

проект. По този начин, дори когато в проекта има грешки, той може да бъде анализиран. 
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В така получените терми, навсякъде се използват пълни канонични имена на класове и 

методи. Алгоритмът за извличане на тази информация е следния: 

a) Конфигурира се клас пътя 

b)  Извиква се библиотеката dryad чрез правилото dryad-front, конфигурирана така 

че да анотира всеки израз със съответния му тип. Като резултат се получава списък 

от CompilationUnit термове. 

c) Извлича се пакета от CompilationUnit терма. 

d) Един CompilationUnit може да съдържа повече от един клас, но всички те са в един 

и същи пакет. Крайната цел на тази стъпка е получаване по един Node АТерм за 

всеки клас от файла. Всеки клас от списъка на съответния CompilationUnit се 

обработва както следва: 

1. Създава се каноничното име на класа, като към елемента за името се добавя 

пакета. 

2. Извличат се всички описания на методи в рамките на класа. Това са всички 

термове MethodDec. За всеки от тях се създава канонично име във вида: 

пакет . клас . име на метод  ( списък от пълните типове на параметрите 

на метода ) 

Намират се всички Invoke термове, които са в тялото на текущия метод и се 

разпознава кой точно метод се вика. Като резултат се получава списък с 

извикванията на методи, като всеки метод е в описания по-горе формат. Като 

допълнение може да се създаде съответстващ списък с местата в кода, където 

се извършват извикванията. Това позволява на по-късен етап да се установи 

съответствието между имената на дефинираните и извикваните методи. 

3. От тялото на класа се извлича информацията за всички използвани типове. 

Това може да бъдат както анотации на изрази, показващи техния тип (Type 

терми), така и TypeName терми използвани при декларация на променливи 

или параметри на методи. 

На този етап е възможно да се филтрират някои типове, които не биха ни 

донесли съществена информация. Такива са например, простите типове и 

класовете в java.lang пакета. Типовете, които филтрираме, може да са 

различни за всеки проект. 

В резултат от тази стъпка получаваме списък от канонични имена на типове. 
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4. От тялото на класа се извеждат всички MethodDec термове, което съответства 

на всички методи в класа. От всеки такъв терм се извлича броя на 

параметрите на съответния метод, като получените числа запазваме в списък. 

5. Информацията, получена на предните стъпки, се събира и се създава Node 

терм в описания по-горе формат. 

e) Създава се списък от Node термовете за всеки клас от текущия CompilationUnit 

f) Всеки от получените в предната подточка списъци от Node терми се добавя във 

файл. 

2.  Конфигуриране на втория етап от алгоритъма. Зарежда се файла от стъпка 1, като 

списък от термове и използваме функцията flatten-list за да се игнорира получената 

дървовидна структура на списъци от списъци. 

3. Създаване на списък на имената. Създава се таблица на имената, като се използва 

информацията, събрана от всички възли, като се игнорират повтарящите се имена. Това 

ще включи както имената на типове, така и имената на методи. Получения списък се 

сортира във възходящ ред, като по този начин методите на всеки клас са непосредствено 

след самия клас в списъка. 

4. Подмяна на имената. Подменят се всички срещания на имена в списъка с Node терми 

със  съответните им позиции в таблицата. 

5. Извличане на списък с методите. От списъка с всички имена се отделят тези, които 

съдържат „(“, като по този начин се получава списък на всички декларирани или 

използвани методи. 

6. Получаване на резултатния граф. Извлича се списъка с всички използвани MthGraph 

термове. Всеки от тях се обработва в зависимост от вида на необходимия граф на 

извикванията.  

a) За да се получи каноничен граф на извикванията, от името на текущия метод и 

списъка с указатели към извикваните методи, се извлича списък от тройки 

( извикващ метод , извикан метод , идентификатор на извикването ). В случай, че 

е създаден допълнителен списък с местоположението на всяко извикване, можем 

да вземем от там идентификатора, който би могъл да бъде наредена двойка от вида 

( номер на ред , номер на колона ), номер на символ спрямо началото на файла 

или друг подходящ начин за дефиниране мястото на извикването. В противен 

случай идентификатора може да бъде пореден номер на извикването в рамките на 

метода или пореден номер на извикването глобално. 
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b) За да се получи статистически граф на извикванията, от името на текущия метод и 

списъка с указатели към извикваните методи се получава списък от тройки от вида 

( извикващ метод , извикан метод , брой извиквания ) 

Алгоритъм	 за	 извличане	 на	 графи	 на	 използванията	 с	 помощта	 на	
Stratego/XT	

Този алгоритъм в по-голямата си част повтаря алгоритъма за получаване на граф на 

извикванията със следните промени в него : 

1. Синтактичен анализ. Преобразува се всеки файл от продукта в терм и получените 

термове се записват в общ външен файл 

2. Конфигуриране на втория етап от алгоритъма. Зарежда се получения файл и се 

преобразува в списък от термове. 

3. Създаване на списък на имената. 

4. Подмяна на имената. Подменят се всички срещания на низове с указатели към 

получената таблица. 

5. Извличане на списък с типовете. За получаване на списъка с типове, от списъка с 

имената се отделят тези низове, които не съдържат „(„. 

6. Получаване на резултатния граф. Обхождат се всички Node термове и от името на 

класа и списъка с използваните типове се създава нов списък от наредени тройки от вида 

( използващ клас , използван клас , брой използвания ) 

Визуализация	на	получените	графи	

Независимо, че графите на извикванията и на използванията са доста обемни, би било 

добре да имаме начин да ги визуализираме или поне част от тях. Удобен начин за 

визуализиране на графи е, чрез използване на GraphViz [43]. Тази програма поддържа много 

лесен и същевременно достатъчно изразителен език за описание и визуализиране на графи и 

може да се използва както самостоятелно, така и като плъгин за Eclipse. Начина на описание 

на графи в GraphViz е много близък до формата, в който получаваме графа от алгоритмите за 

извличане, описани по-горе. 

Езикът DOT [44; 45], който се ползва от  GraphViz следва структурата на графа, както я 

дефинирахме по-горе, добавяйки някои интересни възможности, като например: 

1. Дефиниране на формата и цвета на върховете. 
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Въпреки този недостатък, DOT може да бъде полезен за представяне на части от граф 

или на резултати от обработката им. Също така при представяне на графи на използванията 

броя на върховете е достатъчно малък и може да се визуализира достатъчно четливо. 

За целите на визуализацията ще опишем трансформация от АТерм представяне на 

граф, в представяне на езика DOT. За да получим представяне на DOT за графи на 

извикванията използваме следния алгоритъм: 

1. Записваме във файл заглавната част от дефиницията на графа (“digraph {“) 

2. Обхождаме списъка с имена на методи получен в т.6 от алгоритъма за извличане на 

графи на извикванията. За всеки от описаните методи определяме типа към който 

принадлежи (това е частта до последната точка преди отварящата скоба в случая на Java, 

с който работим). Ако получения тип се различава от текущия, затваряме текущия 

клъстер и създаваме нов, като етикета му е новия текущ тип, а името от вида 

“cluster_c указател в таблицата с имената ” (ако текущия тип го няма той се добавя). 

Добавяме текущия метод като връх в клъстера и слагаме като етикет съответстващото 

му име. Имената на върховете са от вида “n указател в таблицата с имената на методи ”. 

По този начин имената на върховете са максимално компактни, а в същото време се 

избягват проблеми, както с разделители в името, така и с дължината му. 

3. Получения в стъпка 7 от алгоритъма за извличане на граф на извикванията, списък от 

дъги, обхождаме и за всяка дъга добавяме дъга в изходния файл от вида “n индекс1  -> 

n индекс2  [label=”етикет или тегло на дъгата”];” 

4. Извеждаме във файл завършващата част от графа. 

Алгоритмът за визуализиране на графи на използванията е много подобен: 

1. Записваме във файл заглавната част от дефиницията на графа 

2. Обхождаме списъка получен в точка 6 от алгоритъма за извличане на графи на 

използванията и за всеки елемент от него създаваме връх с име “n указател към 

таблицата с имената ” и етикет съответното име. 

3. Получения в точка 7 от алгоритъма за извличане на граф на използванията списък от 

дъги обхождаме и за всяка дъга добавяме дъга в изходния файл от вида “n индекс1  -> 

n индекс2  [label=”тегло на дъгата”];” 

4. Извеждаме завършващата част от графа. 
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Стъпка 1c използва PackageDec термите и от тях извлича пакета на съответния 

CompilationUnit. Тук трябва да се отбележи, че един CompilationUnit съответства на един файл 

и може да съдържа повече от един клас, но всички те са с един пакет. В нашия случай от 

терма „PackageDec([],PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]))“ ще се извлече 

името на пакет “com.transforms.test”. 

Стъпка 1d използва ClassDec и ClassDecHead термите за да получи името на текущия 

клас и добавя към него пакета. В разглеждания пример ще имаме два такива терма – по един 

за всеки клас. 

 От терма „ClassDec(ClassDecHead([Public],Id("FileReader"),None,None,None),…“ се 

извлича името на класа, което в случая е „FileReader” и се добавя към вече получения пакет, 

за да се получи каноничното име на класа „com.transforms.test.FileReader” 

На тази стъпка се анализират и всички MethodDec терми. От информацията в 

MathodDecHead термите и вече полученото име на клас, се извлича каноничното име на всеки 

метод. Така от АТерма 

MethodDec(MethodDecHead([Public],None,ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"

),Id("lang")]),Id("String")),None),Id("readFile"),… 

получаваме за име на метод „com.transforms.test.FileReader.readFile(String name)”. В 

рамките на обработката на всеки MethodDec терм, се прави анализ на всички извиквания. Това 

са термите Invoke и NewInstance. Всеки от тях съдържа информация за извикания конструктор 

или метод, достатъчна за да се създаде каноничното име на съответния конструктор или 

метод. 

В рамките на обработката на самия клас, се  обработват всички ClassType терми, като 

се гледа и в рамките на анотациите. В резултат се получава списък на всички използвани 

класове и методи. 

Термите, които получаваме върху примерния код, след окончателното изпълнение на 

стъпка 1, изглеждат така: 
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[[Node("com.transforms.test.FileReader",[MthGraph("com.transforms.test.FileReader.doSo

mething(int,int,java.lang.String)",["java.io.PrintStream.println(java.lang.String)"]),MthGraph("com

.transforms.test.FileReader.test(java.lang.String,int)",[]),MthGraph(… 

Фиг.18. Списъка от АТерми, получен след стъпка 1. Пълният списък може да се види в Приложение А. 

В резултат от стъпка 2 се махат излишните квадратни скоби и се получава списък на 

едно ниво от Node термове. 

Стъпка 3 намира всички низове във списъка от Node термове и като резултат 

получаваме: 

["com.transforms.test.FileReader.doSomething(int,int,java.lang.String)","com.transforms.test

.FileReader.test(java.lang.String,int)","com.transforms.test.FileReader.readFile(java.lang.String)","

java.io.File.length()","java.io.FileInputStream.read(byte[])","java.io.IOException","java.io.FileInpu

tStream","com.transforms.test.SimpleWriter.writeFile(java.io.File)","com.transforms.test.MainRead

er","com.transforms.test.MainReader.main(java.lang.String[])","java.io.PrintStream.println(java.la

ng.String)","","java.lang.System","java.io.File","com.transforms.test.FileReader","com.transforms.t

est.SimpleWriter","java.lang.String"] 

В стъпка 4 подменяме всички срещания на низове в Node термите с номерата им в 

получената таблица.  

[[Node(14,[MthGraph(0,[10]),MthGraph(1,[]),MthGraph(2,[3,4])],[12,13,6,16,5,12,13,6,16,

5,12,13,6,16,5,12,13,6,16,5,12,13,6,16,5,13,6,16],(3,[3,2,1])),Node(15,[MthGraph(7,[])],[13,14,13,

14],(1,[1]))],[Node(8,[MthGraph(9,[10,11])],[16,12,13,14,15,16,12,13,14,15,16,12,13,14,15,16,12,

13,14,15,16,12,13,14,15,14,15,16],(1,[1]))]] 

В стъпка 5 отделяме онези низове от списъка, които отговарят на имена на методи и 

получаваме: 

["com.transforms.test.FileReader.doSomething(int,int,java.lang.String)","com.transforms.test

.FileReader.test(java.lang.String,int)","com.transforms.test.FileReader.readFile(java.lang.String)","

java.io.File.length()","java.io.FileInputStream.read(byte[])","com.transforms.test.SimpleWriter.writ

eFile(java.io.File)","com.transforms.test.MainReader.main(java.lang.String[])","java.io.PrintStrea

m.println(java.lang.String)"] 
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В стъпка 6, получения в стъпка 4 списък, се преработва и се свежда във вида (за 

статистически граф на извикванията): 

((0,10,1),(2,3,1),(2,4,1),(9,10,1),(9,11,1)) 

Сложност	 на	 алгоритъма	 за	 извличане	 на	 графи	 на	 извикванията	 и	
използванията	

Определянето на сложността на предложения алгоритъм ще извършим, като направим 

оценка на сложността на всяка от съставящите го стъпки. Като критерий за оценка ще 

използваме броя на знаците в проекта, което приблизително съответства на броя на възлите в 

получения граф на извикванията. 

Стъпка 1 ще разгледаме подробно, поради някои съществени особености. 

В стъпка 1a се конфигурира клас пътя. От гледна точка на сложност, би трябвало тук тя 

да е константна. Проблемът е, че при конфигуриране на клас пътя се зареждат всички 

използвани библиотеки и всички класове от проекта. Тоест, сложността само на тази под-

стъпка е O(n). Тъй като тя се изпълнява за всеки клас, цялата сложност на стъпка 1 е поне 

O(n2). Тази особеност е валидна специално за имплементацията на Stratego и както ще видим 

по-долу, при други платформи е възможно зареждането на клас пътя да се изпълнява само 

веднъж, което значително ускорява алгоритъма. 

Сложността на стъпка 1b е неизвестна, но експериментално установихме, че е от 

порядъка на O(n). Сложността на стъпки 1c и 1d също е линейна спрямо обема на кода, тъй 

като за да се извлече информацията трябва да се мине веднъж през всеки елемент от тялото на 

метода и през всеки елемент от тялото на класа, което като резултат дава и в двата случая 

операции от порядъка на броя на знаците в проекта. 

Като цяло сложността на стъпка 1 определяме като O(n2). 

На стъпка 2 ще заредим един значително по-малък обем данни, както видяхме при 

разглеждането на алгоритъма. Неговия обем е в не повече от линейна зависимост от обема на 

изходния код, като имаме по един Node елемент за всеки клас и един MthGraph елемент за 

всеки метод. По тази причина сложността на стъпка 2 е не повече от линейна. 
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Аналогично, стъпки 3,4,5 и 6 оперират върху същия обем данни, като за работата на 

всяка от тях е са необходими фиксиран брой обхождания на целия списък от Node терми. Това 

определя сложността и на тези стъпки като не повече от O(n). 

В резултат от горните разсъждения можем да определим сложността на описания 

алгоритъм като O(n2). 

Тук е мястото да се отбележи, че при реализация, в която клас пътя се зарежда само 

веднъж в началото на алгоритъма, сложността би намаляла до O(n). Това е и което сме 

реализирали като имплементация на Java. 

Предимства	 и	 недостатъци	 при	използване	 на	 Stratego/XT	 за	 извличане	 на	
графи	

Базиран на правила и рекурсивен по същността си, Stratego е изключително удобен за 

програмиране език. Реализацията на описаните алгоритми отнема не повече от сто и петдесет 

реда програмен код. 

Основен недостатък в случая е бързодействието и заеманата памет. Извличането на 

графи на извикванията или на използванията, дори за относително малък проект, отнема 

часове, както показаха направените експерименти. 

Рекурсивността на операции като обхождане на списък или извличане на елемент от 

списък, които по принцип са линейни е в състояние да предизвика препълване на стека и 

прекъсване на работата на цялата програма. Например, следния фрагмент за извличане на 

елемент от списък по неговия индекс, ще предизвика препълване на стека при един по-дълъг 

списък: 

get-i:([x|y],0)->x;; 
get-i:([x|y],z)-><get-i>(y,<dec>(z));; 

 
За да избегнем този проблем трябва да имплементираме обхождането така, че 

дълбочината на рекурсията да е логаритмична спрямо дължината на списъка или още по-

добре константна. Логаритмичен вариант сме представили по-долу: 

get-i:([x|y],0)->x;; 
get-i:([x|y],z)-><skip-i>(y,<div>(<dec>(z),2))=>f,<get-i>(f,<subt>(<dec>(z),<div>(<dec>(z)z,2));; 
skip-i:(x,0)->x;; 
skip-i:([x|y],z)-><skip-i>(y,<div>(<dec>(z),2))=>f,<skip-

i>(f,<subt>(<dec>(z),<div>(<dec>(z)z,2));; 
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Както се вижда, това значително усложни кода, но в същото време ограничи 

дълбочината на рекурсията, което довежда и до намаляване на необходимата памет, тъй като 

при всяко извикване на правило, терма, с който то се извиква, се копира и се унищожава при 

завършване на правилото. 

Като заключение можем да кажем, че Stratego  е подходящ избор в случаите, когато 

имаме достатъчно памет и бързодействието не е критично за целите ни. Също така, това е 

подходящ избор в случаите, когато искаме да проверим действието на един или друг 

алгоритъм, тъй като програмирането на него е по-бързо в сравнение с другите езици за 

програмиране. Използването на Stratego може да се окаже подходящо в комбинация с друг 

език за програмиране. 

4.2. Реализация	 на	 алгоритмите	 за	 извличане	 на	 графи	 на	

използванията	и	графи	на	извикванията	на	Java	

За разлика от Stratego, езикът Java не е специализиран в разпознаване на граматики и 

извличане на данни. Това прави самия процес по извличането на графа доста по-трудоемък. 

Извличането на графа, което реализирахме на Stratego с 50 реда код, тук отнема над 400 като 

при това използваме готова библиотека за работа с програми на Java (Еclipse модула 

org.eclipse.jdt.core.dom [46]). По-съществено е, че разпознаването на нови езици чрез Java е 

значително по-сложно в сравнение със Stratego. 

Първата особеност, с която се сблъскваме е, че няма единен начин за извличане на 

всички типове използвани в даден файл. За всеки файл се създава абстрактно синтактично 

дърво, което се обхожда и в зависимост от типа на текущия връх се извиква различна функция 

на класа слушател (клас слушател (listener) е клас, реализиращ конкретен интерфейс, който му 

позволява да слуша за определени събития и съобщения, генерирани от  използваната 

библиотека или модул). Това налага разпределяне на кода за обработване на различните 

елементи, в различни функции, въпреки че основната част е подобна. 

 



 
 

58 
 

public boolean visit(SimpleName node) {
if(checkParent(node,PackageDeclaration.class)

              ||checkParent(node,ImportDeclaration.class)){
return true;

}
if(node.getParent() instanceof MethodInvocation 
   && ((MethodInvocation)node.getParent()).getName()==node){

return true;
}
ITypeBinding typeBinding = node.resolveTypeBinding();
IBinding binding = node.resolveBinding();
if(typeBinding == null){

return true;
}
String qualifiedName = typeBinding.getQualifiedName();
if(types.size()>0 && !typeBinding.isPrimitive() 
   && !typeBinding.isArray() && filter(qualifiedName)){

. . .
}
if(node.getParent() instanceof MethodDeclaration

||node.getParent() instanceof SingleVariableDeclaration
||checkParent(node,SimpleType.class)){
return true;

}
qualifiedName=null;
if(checkAssignment(node,false)||!checkAssignment(node,true)){

if(binding!=null && binding instanceof IVariableBinding){
. . .

}
} else {

. . .
}
. . .
return true;

}  

Фиг.19. Метод анализиращ идентификатори на променливи 

В показания по-горе пример се вижда основната трудност при Java подхода – даден тип 

структура (в случая SimpleName) е възможно да се ползва в повече от една конструкция. 

Например SimpleName може да е име на променлива, име на метод който се извиква, или име 

на метод който се декларира. В същото време, за тези случаи има други функции, които ги 

обработват и тук следва да се игнорират тези имена.  Понякога се налага да се провери не 

само родителя, но и нагоре по йерархията дали има някой специфичен тип връх, за да се вземе 

решение каква обработка ще се извършва (функцията checkAssignment например проверява 

дали не се намираме в оператор за присвояване и от коя страна). Тези проблеми би могло да 

се решат чрез по-добра дефиниция на граматиката. 

Високата степен на детайлност по време на синтактичния анализ от една страна 

поражда необходимост от различна обработка на всеки тип елемент, за да се извлече 

информацията от него. От друга страна, това дава много по-добър контрол над процеса на 
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извличане на графи, позволявайки точно да се определи коя информация да се събира и коя да 

бъде игнорирана. Например на конструкторите и изкуствено въведените методи за 

присвояване и извличане на стойност на променлива сме сложили специфични префикси, 

което позволява да се филтрират от графа в зависимост от нуждите. 

По отношение на поддържаните езици на Java могат да се намерят библиотеки, 

поддържащи повечето разпространени езици, а за останалите има инструменти, с които по 

дадена граматика, може да се генерира синтактичен анализатор за нея. Основен недостатък 

тук е, че извличането на граф на извикванията за един език, ще бъде различно като 

имплементация от извличането за друг език. В Stratego това също донякъде е проблем, но от 

програмата ни на Stratego повече от половината може да се преизползва ако разпознаваме 

друг език, а и става дума за значително по-малко по обем код. 

В Java също както и при Stratego,  е необходимо да зададем пътищата до използваните 

библиотеки, за да може синтактичния анализатор да се ориентира кой идентификатор е 

обръщение към променлива, кой име на клас и кой е пакет. Разликата обаче тук е, че 

библиотеките се зареждат само веднъж и този процес отнема много по-малко време, 

отколкото при Stratego. Заеманата памет може да нарасне значително, но Java е в състояние да 

се справи, дори и необходимата памет да е десетки гигабайти. По време на тестовете, заетата 

от реализацията на алгоритъма оперативна памет, не надвиши 5GB. 

Друго предимство на използването на Java е възможността за интеграция със среди за 

разработка. В случая ние използваме широко разпространената среда за разработка Eclipse. 
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часове, а извличането на същия граф при реализация на Java отнема около минута. Това ни 

позволява да ускорим значително процеса на разработка, да го доведем за изпълнение в 

реално време, с което значително повишаваме скоростта на разработчиците. 

4.3. Подобни	разработки	

Съществуват множество инструменти за извличане на графи на извикванията, но малко 

от тях използват системи за презаписване на терми за извличане на графите. Подобен подход 

е описан в [47], като при него чрез скриптов език се правят заявки върху синтактичното дърво, 

получавайки по този начин граф на извикванията.  

Използване на системи за презаписване на терми като основа за извличане на графи на 

извикванията не се използва, включително и за Stratego. 
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Глава	5.	 Разпознаване	на	компонентите	на	софтуерна	система	

В тази глава ще опишем приложение на алгоритмите за извличане на графи на 

използванията и графи на извикванията за целите на разпознаване на компонентите на даден 

софтуерен продукт. Целта е да се даде начален базис за структуриране на отделните 

програмни единици и групирането им в по-големи такива на разработчика, така че той да 

може да разпознае софтуерната структура и архитектура. Разпознаването на компонентите на 

една софтуерна система е част от по-дълбоки процеси на реструктуриране на програмния код 

– рефакторинг, реенжинеринг, модификация, еволюция и др. 

В началния етап на създаването на един софтуерен продукт обикновено се дефинират 

модулите, от които той ще се състои, както и функционалността, съответстваща на всеки от 

тях. Връзките между модулите се подчиняват на определени семантични правила, като всеки 

модул използва само публичната част от останалите модули в продукта, разглеждайки ги като 

черни кутии. 

Поради естествената еволюция и стареене на даден продукт, вътрешната му структура 

се променя. С времето някои от класовете принадлежащи на даден модул започват да 

използват вътрешна функционалност, принадлежаща на някои от останалите модули, 

включително и да разчитат на конкретна реализация на някои функционалности. При 

добавяне на нова функционалност тя се добавя там, където изглежда най-добре в дадения 

момент, но с времето се оказва, че връзката ѝ с останалите части на модула е по-слаба 

отколкото връзката и с някои от другите модули. Кратките срокове и честите промени в 

изискванията принуждават програмистите да правят промени и допълнения към кода, без да 

вземат под внимание идеите на дизайна и архитектурата. Като резултат, след известно време 

кода на продукта става нечетлив, а архитектурата – неразпознаваема. 

В някои случаи програмистите получават код, който няма адекватна и актуална 

документация и се очаква да го поддържат или подобрят. 

За да може програмния продукт да продължи развитието си е необходимо да извлечем 

възможно повече знания за организацията му и начина му на работа от единственото място, 

където тя е актуална – изходния код на продукта. Едно от най-съществените неща, които се 

стремим да разберем е каква е организацията на кода в момента и как той би трябвало да се 
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раздели по модули и класове [48]. Често това няма много общо с начина, по който е 

разположен кода по директории (в случая на Java – пакети). 

За да достигнем до разпределение на продукта по модули (в някои случаи под модули 

може да се разбират и класове, в зависимост от нивото на детайлност което ни е необходимо), 

трябва да използваме някои от връзките между елементите в кода и в зависимост от това кои 

връзки сме избрали да използваме, можем да получим картина с различно ниво на детайлност, 

а в някои случаи и различен резултат. 

Вариантите, които ще разгледаме като възможности за изходни данни са основно два – 

представяне на изходния код като граф на извикванията или представяне като граф на 

използванията. В първия случай получаваме детайлност до ниво метод, но за сметка на това 

губим някои от връзките. Във втория случай имаме детайлност до ниво клас, но извличаме 

всички възможни връзки между класовете. 

Независимо от избрания вид граф за представяне на кода на анализирания продукт ще 

ни е необходим алгоритъм за разделяне на получения граф на клъстери (модули в термините 

на софтуерните технологии). Тази задача не е нова и в литературата има описани доста 

алгоритми за решаването ѝ [49] [50] [51], но повечето от тях са направени с идеята да 

клъстеризират по-скоро произволен граф, отколкото граф, съответстващ на програмен код. 

Преди да разгледаме част от тях нека определим какви са особеностите на графите, 

съответстващи на програмен код, в сравнение с останалите. 

1. Върхове, които са свързани в графа е вероятно да принадлежат на един и същ модул. 

Това е всъщност критерия, който повечето алгоритми използват за да клъстеризират 

графа. 

2. Ако два върха имат общ набор от върхове, които реферират, е вероятно те да 

принадлежат на един и същ модул, дори и да нямат пряка връзка помежду си. 

3. Ако два върха се реферират от едни и същи други върхове, много е вероятно те да 

принадлежат на един и същ модул, дори да нямат пряка връзка помежду си. 

4. Върхове, които имат прекалено много входящи или изходящи съседи, е възможно да не 

принадлежат на никой от модулите, с които са свързани (диспечери или библиотечни 

функции). Тяхното влияние върху клъстеризацията на графа следва да бъде 

минимизирано. 
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Съществуващите алгоритми за клъстеризация могат да се разделят условно на няколко 

вида, в зависимост от подхода, който използват и началното разпределение на графа по 

клъстери, което те използват като конфигурация за започване на процеса на клъстеризация. 

По отношение на началното разпределение съществуват три вида алгоритми: 

1. Алгоритми, които започват от разпределение, при което целия граф се разглежда като 

един клъстер. 

2. Алгоритми, които започват от разпределение, при което всеки връх на графа се 

разглежда като отделен клъстер. 

3. Алгоритми започващи от случайно  разпределение. 

По отношение на подхода, който използват, алгоритмите за клъстеризация могат да се 

разделят на следните видове: 

1. Циклични. При тях се изпълняват промени по разпределението докато се достигне 

някакво предварително зададено условие. Най-често това е някакъв критерий за 

оптималност или гранично условие, което предполага достигането на качествена 

клъстеризация. 

2. Линейни. При този тип алгоритми, графът се разделя на компоненти само с фиксиран 

краен брой минавания през върховете му. 

По-долу ще разгледаме представители на основните три групи алгоритми за 

клъстеризация, които се използват широко и ще направим съпоставка и оценка с алгоритъма, 

който се предлага в настоящата работа. 

5.1. Hill‐climbing	алгоритъм	използван	в	Bunch	

Mancoridis et al. [49] представят hill-climbing алгоритъм, основан на търсене на 

подходящо разпределение в рамките на пространството от възможните разделяния на 

изходния граф. Алгоритмът използва така наречения граф на свързаност на анализирания 

продукт, който се получава от външен за алгоритъма инструмент. Въпросният граф на 

свързаност представлява по-скоро граф на използванията, а не на извикванията, съгласно 

описанието в [49]. 
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Алгоритмът започва от група произволно избрани разпределения на графа и на всяка 

стъпка променя принадлежността на един връх с цел подобряване критерия за качество на 

разпределението. С цел да се избегне достигане на локален екстремум на критерия за качество 

на разпределението, който да е твърде далеч от оптималния, на първата стъпка се избират 

определено количество произволни разпределения. Във всяко от тях се изпълняват определен 

брой трансформации, като в процеса се получават нови разпределения, от които се избират 

най-добрите. Този процес продължава до достигане на максимума на популацията от 

разпределения (параметър, който се задава предварително на алгоритъма). След достигане на 

максимума, популацията постепенно намалява, като се отсяват само най-добрите 

разпределения, докато се достигне възможно най-добро разпределение. Алгоритмът, в този си 

вид не дава гаранция за достигане на оптималното като качество разпределение, но според 

авторите в общия случай дава резултати много близки до оптималните. 

Критерият, който алгоритмът използва за оценка на качеството е : 
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Тук µi са тежестите на дъгите от графа, попадащи изцяло в рамките на i-тия компонент, 

а ɛi,j и ɛj,i са съответно тежестите на дъгите, излизащи от i-тия към j-тия компонент и 

съответно влизащи от j-тия към i-тия компонент. Този критерий се използва за оценка на 

потенциалния ефект от местенето на даден връх между различните компоненти. 

Увеличаването на стойността му означава, че свързаността между компонентите намалява, а 

вътрешнокомпонентната свързаност се увеличава. 

Алгоритмът показва добри резултати и въпреки че началните разпределения може да 

варират, резултатите са с близко качество. Въз основа на множество изпълнения на 

алгоритъма върху един и същ граф, авторите са разработили алгоритъм за създаване на 

оптимална клъстеризация. 

Недостатъци на този алгоритъм са следните: 

 не се съобразява с описаните по-горе особености на програмния код; 

 не винаги дава един и същи резултат; 
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 няма гаранция за оптималност на резултата; 

 има доста висока сложност, което го прави труден за практическо използване. 

5.2. Алгоритъм	на	многоцелевото	търсене	

Алгоритмът на многоцелевото търсене [50] много прилича на предходния по своята 

реализация. Основната разлика е в начина на оценка на разпределенията. Докато при 

Mancoridis et al. се прави оценка само на MQ функцията, то авторите на многоцелевия подход 

[50] предлагат да се търси оптимум спрямо няколко различни функции едновременно.  При 

този подход не е възможно да се даде количествена оценка доколко едно разпределение е по-

добро от друго, а само дали е по-добро или не е.  

За целта, за всяко разпределение, получено в процеса на изпълнение на алгоритъма, се 

изчисляват стойностите на избрания набор от целеви функции. 

При сравняване на две различни разпределения, се сравняват по отделно съответните 

функции. Казваме, че второто е по-добро от първото, ако стойността на всяка от функциите за 

второто разпределение, е поне толкова добра, колкото стойността ѝ за първото разпределение 

и има поне една функция, чиято стойност се е подобрила. 

Авторите предлагат два различни подхода по отношение на набора от оценъчни 

функции, които използват в своя алгоритъм : 

1. Подходът на максимизация на клъстерите включва: 

a) Сумата на междумодулните връзки (coupling, максимизира се) 

b) Сумата на вътремодулните връзки (cohesion, минимизира се) 

c) Броя на клъстерите (максимизира се) 

d) MQ (максимизира се) 

e) Броя на изолираните клъстери (минимизира се) 

2. Подход на еднакво големите клъстери 

a) Сумата на междумодулните връзки (максимизира се) 

b) Сумата на вътремодулните връзки (минимизира се) 

c) Броя на клъстерите (максимизира се) 

d) MQ (максимизира се) 



67 
 

e) Разликата между броя на върховете между най-малкия и най-големия модул 

(минимизира се) 

Представения алгоритъм е генетичен – започва се с набор от случайни начални 

разпределения, като на всяка стъпка разпределенията от набора се комбинират помежду си и 

се променят. Целта е да се подобрят спрямо стойностите на избрания набор от целеви 

функции. 

Алгоритмът свършва след определен брой стъпки и като цяло се представя по-добре от 

Hill-climbing алгоритъма. Въпреки, че броя на стъпките е фиксиран, той не може да бъде 

много по-малък от броя на върховете, защото в противен случай, при някои лоши 

разпределения изобщо няма да има възможност да се стигне до оптимален вариант. 

Този алгоритъм също има като недостатък несъобразяването с особеностите на 

програмния код. Освен това, тъй като се опитва да максимизира множество функции, някои от 

които частично си противоречат, е много по-вероятно алгоритмът да изпадне в локален 

екстремум, който да не е най-оптималното решение. 

5.3. ACDC	–	алгоритъм,	базиран	на	разбирането	на	софтуера	

Този алгоритъм е базиран на набор от измерими модели, които се срещат често в 

софтуерния код. Използвайки този набор авторите на алгоритъма [51] създават скелет на 

разпределението, а останалите неразпределени компоненти се присъединяват към най-

подходящия модул от получения скелет. 

Характерно за техния алгоритъм е, че се опитват да дадат подходящи имена на 

откритите модули, което значително подобрява разбирането на резултатното разпределение. 

При разработката на алгоритъма авторите разглеждат следните модели: 

1. Модел на  изходните файлове – файловете се смятат за атомарни единици и кодът в 

рамките на един файл принадлежи на една подсистема. 

2. Модел на директорната структура – файловете в една и съща директория се приема, че 

принадлежат на една подсистема. 
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3. Модел тяло-заглавие – в някои езици като C, имплементацията на методите е в друг 

файл от декларацията им, като двата файла се казват по един и същи начин, но с 

различни разширения. 

4. Набор от листа – често в софтуерната система има файлове, които изпълняват сходни 

функции, макар и да не са свързани един с друг. Обикновено такива файлове се явяват 

листа в графа на извикванията (имат изходяща степен нула). 

5. Поддържаща библиотека – този модел разглежда тези елементи на графа, които са много 

често използвани. Обикновено такива елементи предоставят някакъв вид библиотечни 

функции за целия продукт и могат да бъдат групирани заедно. Отделно влиянието на 

такива обекти върху който и да е метод за клъстеризация би довело до появата на един 

или два модула, обхващащи значителна част от файловете в продукта. 

6. Диспечер – това е противоположния модел на поддържащата библиотека. Диспечерите 

са елементи от графа, които се обръщат към твърде много части на софтуерния продукт. 

Тяхното влияние върху алгоритъма за клъстеризация също може да предизвика появата 

на малък набор от твърде големи модули и поради тази причина те се изключват от 

първата стъпка на клъстеризацията. 

7. Доминатор – доминатор на част от графа е връх t, който разделя върховете на графа на 

две множества P и N, такива че за всеки път S от връх pP до връх nN, то tS и за 

всяко nN съществува път от t до n. Тоест, по пътя към елементите от N трябва 

задължително да се мине през t. В такъв случай t и N образуват клъстер. 

Самия алгоритъм се състои от два етапа: 

1. На първия етап се създава скелет на разпределението като се търсят модели в следния 

ред: 

a) Всеки изходен файл е една подсистема, чието име е името на самия изходен файл 

b) Тяло-заглавие – всяка такава двойка файлове образува една подсистема с име 

общото име на двата файла и разширение ss 

c) Набор от листа и поддържаща библиотека – всички листа в графа се отделят, като 

тези с входяща степен 20 (емпирично определена стойност от авторите на 

алгоритъма) или повече се отделят като кандидати за образуване на библиотечен 

клъстер.  

d) Търсене на доминатори. Това е основната стъпка на алгоритъма. В подготвителния 

етап за тази стъпка, се махат всички върхове на графа с изходяща степен повече от 
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20, като по този начин се елиминират диспечерите. След това се търсят 

доминатори измежду върховете на графа, като се почва от върховете с най малка 

изходяща степен. Целта е да се отделят клъстери с минимално количество 

елементи. Всеки така образуван клъстер, се именува с името на доминатора си и 

разширение ss. Като резултат се получава дървовидна структура от подсистеми. В 

края на стъпката се проверяват върховете, отделени като диспечери спрямо така 

образуваното дърво и ако те отговарят на условията за доминатор, се включват в 

дървото. 

e) Всички файлове, отделени в подточка c като кандидати за библиотечна 

подсистема, образуват такава с име support.ss, освен ако не са влезнали вече в 

някоя друга подсистема. 

2. При втората стъпка всички върхове на графа, които все още не са елементи в някоя 

подсистема, се “осиновяват” от най-подходящата за тях, вече съществуваща система. 

Така реализирания алгоритъм има три основни предимства: 

1. Всеки клъстер има име, което отговаря донякъде на неговата функция. 

2. Всеки клъстер отделя някаква обща функционалност, тъй като образуването му е 

основано на отделяне на един или повече потоци на изпълнението. 

Алгоритмът не се стреми да минимизира някаква обща метрика, а по-скоро да следи 

структурата и хода на изпълнение на програмата, дори и на цената на не чак толкова добро 

съотношение между кохезия и свързаност. 

Недостатък при ACDC е, че разчита прекалено точно на определена структура на кода, 

а именно, че даден модул има само една входна точка. Въпреки че това в повечето 

архитектури би трябвало да е така, в реалния код много модули имат повече от една входна 

точка или дори класове от имплементацията биват викани от външни модули. Това прави 

подхода трудно приложим в реални условия. 

5.4. Алгоритъм	за	откриване	на	компонентите	на	програмен	код	

Целта ни в този алгоритъм [52] е да създадем прост и бърз начин за откриване на 

компонентите на програмен код, при това да се използват в значителна степен особеностите 

при писане на софтуер. 
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Нашият алгоритъм е в състояние да работи както с графи на извикванията, така и с 

графи на използванията, в зависимост от нивото на детайлност, които ни е необходимо. Като 

входни данни, той приема списък от върхове и наредени тройки от вида 

( извикващ връх , извикван връх , брой извиквания ). Като допълнителни параметри се 

подават: 

 margin – число, което определя степента на близост, при която два върха биха 

попаднали в един и същи клъстер; 

 min – степента на близост между два върха, при която изобщо считаме, че има дъга 

между тях; 

 groupWeaks – този параметър определя дали върховете, които са твърде слабо свързани 

с който и да е клъстер, да се групират в собствен клъстер; 

 groupSingles – този параметър определя дали върховете, които нямат съседи, да се 

групират в отделен клъстер. 

Алгоритмът се състои от следните стъпки: 

1. Трансформация на изходния граф. В този стъпка преобразуваме изходния граф в нов, 

по следните правила: 

a) Върховете на новия граф са върховете на стария граф. 

b) За всеки два върха в новия граф изчисляваме функция, определяща степента им на 

близост. Ако стойността на функцията е  по голяма от min, добавяме ребро в новия 

граф, с тегло равно на стойността на функцията. Тази функция отчита не само 

свързаността между два върха, но и между техните съседи и ще бъде разгледана 

по-долу в текста. 

2. Списък на върховете. Списъкът от върховете на получения граф сортираме спрямо 

максималното тегло на ребро, излизащо от съответния връх. 

3. Определяне на групите. Обхождаме получения в предната точка списък и определяме 

принадлежността на всеки връх към даден клъстер (група) по следния начин: 

a) Ако тежестта на най-тежкото ребро е по-голяма от margin и върхът, към който 

води то, вече принадлежи на някой клъстер, то добавяме текущия връх към същия 

клъстер. Всеки клъстер се определя с поредния си номер, като номерацията 

започва от едно. 
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b) Ако тежестта на най-тежкото ребро е по-голяма от margin и върхът, към който 

води то, не принадлежи на никой клъстер, то добавяме текущия връх към нов 

клъстер. 

c) Ако тежестта на най-тежкото ребро е по-малка от margin, но е различна от нула и 

параметърът groupWeaks е истина, добавяме текущия връх към клъстера със слабо 

свързаните върхове. Ако такъв клъстер още не съществува го създаваме. 

d) Ако тежестта на най-тежкото ребро е нула и параметърът groupSingles е истина, 

добавяме текущия връх към клъстера с несвързаните върхове. Ако такъв клъстер 

не съществува го създаваме. 

4. Обработка на останалите върхове. Върховете, които не принадлежат към никой 

клъстер, се добавят всеки към собствен клъстер. Това не може да се случи ако са 

избрани както groupWeaks, така и groupSingles. 

Функция	за	определяне	на	степен	на	близост	между	два	върха	

В горния алгоритъм използвахме една функция, за да определим степента на близост 

между два върха. В зависимост от реализацията на въпросната функция бихме получили 

различни разпределения. 

Необходимите условия за да бъде една функция добра за определяне дали два върха от 

графа би следвало да са в един компонент или не, следва да отразява всички особености, 

свързани с писането на софтуерен код: 

Функцията следва да бъде  монотонна – ако върховете x и y са по-силно свързани 

отколкото върховете p и q, то f(x,y) ≥  f(p,q). 

Функцията следва да бъде симетрична, тъй като принадлежността към един и същи 

компонент на два върха не зависи от насочеността на връзките между тях. 

Взаимната свързаност между върховете, определено е важна характеристика, по която 

се определя дали два върха принадлежат на един и същи компонент.  

Нека w(x,y) е теглото на дъгата от върха x към върха y, когато има такава и нула, когато 

няма такава дъга. Тъй като ни интересува взаимната свързаност между върховете имаме 

следните възможности : 
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1. Свързаността между два върха x и y да зависи от w(x,y)+w(y,x) . Този вариант отговаря 

на изискването за монотонност, но би дал еднаква степен на свързаност, независимо 

какво е съотношението между тежестите на двете дъги, което не е коректно. Нека 

разгледаме следния пример : 

 

Фиг.21. Варианти на взаимна свързаност между два върха. 

Очевидно, свързаността между x и y, не би трябвало да е същата като между a и b, 

въпреки че сборът от тежестите на дъгите е равен. 

2. Вместо w(x,y)+w(y,x), нека използваме w(x,y)*w(y,x). Този вариант би дал по-висока 

степен на свързаност, когато дъгите са относително равни и по-ниска, когато имаме само 

една дъга или теглата на дъгите не са балансирани. От програмна гледна точка, първия 

вариант отговаря на случая на взаимно силно свързани класове или на взаимно 

рекурсивни методи. И при двата варианта е препоръчително те да отидат в един и същи 

модул. В случаите, когато имаме силно неравенство в дъгите или едната липсва, е по-

вероятно двата върха да принадлежат на различни модули. Недостатъкът на този 

вариант за функция на свързаност се проявява когато едната дъга липсва. В този случай 

w(x,y)*w(y,x) е нула, което също не е коректно от програмна гледна точка. 

3. Усложняваме произведението по следния начин: 

,

,
2

, когато	 , 0																																													

,
2

,									когато	 , 0																																														

, ∗ , ,																						иначе																																									

 

Този вариант има предимствата на произведението, но добавя свързаност, дори когато 

едната от дъгите липсва. 

Следващия компонент от функцията ни на свързаност следва да отразява случаите 

когато два парчета код се ползват заедно от голяма част от съседите си: 
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Фиг.22. Парчета код които се ползват съвместно. 

Както се вижда от горната графика,  върховете x и y се ползват заедно от голяма част от 

съседите си. Дори и когато те самите не са свързани помежду си, това е признак, по който 

можем да ги поставим в общ модул – най-вероятно библиотека. Примери в този смисъл могат 

да се дадат много – например, графичната библиотека Swing съдържа много компоненти, 

които нямат пряка връзка помежду си, но очевидно принадлежат на една и съща библиотека. 

Функцията, която предлагаме за този тип свързаност е следната: 

1 , 	
∩ , ,

, ,
 

Където in(x) и in(y) са множествата от върхове, които реферират съответно х и y, а 

функцията wt, която използваме тук, е разширението на функцията w, даваща теглото на 

дъгата от  един връх към друг, за случаите, когато единия или и двата аргумента са множество 

от върхове и я дефинираме по следния начин: 

, ,
х∈ , ∈

 

Мярката co1 ще даде висока свързаност, когато множеството на общо рефериращите 

върхове е голям процент от множеството на всичките върхове. От програмна гледна точка 

това е коректно, тъй като ако две парчета код (методи или класове) се реферират от много 

места, но само в малка част от тях се ползват едновременно, това не означава непременно, че 

те реализират обща функционалност. 

Обратния случай имаме, когато два върха имат голямо множество на общо 

използваните си функционалности, тоест, имат много общо реферирани съседи: 
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Фиг.23. Парчета код, които ползват голямо количество общи функционалности. 

Този случай се среща както в  библиотеки, така и в  клиентски модули. Например, 

голяма част от класовете от модул отговарящ за комуникациите биха използвали класовете от 

java.net библиотеката. Тук се виждат и разликите между случаите, когато ползваме графи на 

извикванията и графи на използванията. При граф на извикванията един връх не може да има 

голям брой изходящи дъги, тъй като по правило методите са кратки. Също така е нормално в 

рамките на един клас методите да вършат различна част от работата и съответно да ползват 

различни функционалности. За да има смисъл този елемент и за граф на извикванията, е добре 

тежестите на дъгите към полета на класа и към private методи да се умножат с подходящ 

коефициент, още при извличане на графа. По този начин, методите в даден клас, които 

ползват вътрешната му функционалност ще се свързват по-силно помежду си, в сравнение с 

методи между различни класове или методи в един клас, които  ползват различни части от 

него. В големи класове това може да е ясен признак, че класът следва да се раздели на 

няколко по-малки класа. 

Функцията, която предлагаме за този случай е следната: 

2 ,
, , ∩

, ,
 

Тя дава висока степен на свързаност, когато двата върха, които разглеждаме използват 

много еднакви върхове или свързаността им към еднаквите върхове, които ползват е голяма в 

сравнение с тази към останалите. 

Последния особен случай, който ще разгледаме, се отнася за взаимната свързаност 

между даден връх и непосредствените му съседи, и другия връх. По същество, този случай 

много наподобява варианта, който разглеждахме при co1 и в много от случаите двете функции 

биха дали сходни резултати. Разликата се проявява в случаите, когато имаме два върха с 

голяма разлика в броя на рефериращите ги съседи: 
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Фиг.24. Върхове с голяма разлика в броя на рефериращите ги съседи. 

Както се вижда от горния пример, повечето върхове, които реферират x, реферират и  y, 

но са малка част от върховете рефериращи y като  цяло и co1 в такъв случай би върнала малка 

стойност въпреки че очевидно x би следвало да е в модула на y, вероятно като помощен клас 

или метод в някои случаи.  Функцията за близост, която ще използваме в този случай е 

следната: 

, 	
,

| |
 

Тази функция ще добави свързаност между x и y, когато голяма част от върховете 

рефериращи х, реферират и y. rf(y,x) обаче, ще даде малка стойност ако имаме асиметрично 

разпределение на рефериращите върхове, както в показания пример. 

Обединявайки горните разсъждения, получаваме следната функция за близост между 

два върха: 

, , 1 , 2 , , ,  

Така описаната функция е симетрична, тоест f(x,y)=f(y,x) и отговаря на изискванията, 

които поставихме в началото. Важен в случая е и факта, че стойността на  функцията, за кои 

да са два върха, акумулира в себе си взаимоотношенията им с техните съседи, което ни 
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позволява в описания по-горе алгоритъм да игнорираме взаимодействията със съседите, 

когато определяме принадлежността към един или друг компонент. 

5.5. Алгоритъм	за	откриване	на	компонентите	на	програмен	код	чрез	

граф	на	извикванията	или	използванията	–	подобрен	вариант	

Описания по-горе алгоритъм работи и дава резултати в много случаи, но може да бъде 

„заблуден“, когато в кода се появят класове или методи, които са реферирани или реферират 

голяма част от останалия код. В този случай степента на близост между тях и кой да е друг 

връх би била достатъчно голяма, за да бъдат сложени в един компонент. В този смисъл, този 

тип върхове въздействат като „черна дупка“ на останалия код, предизвиквайки появата на 

един единствен голям компонент. За да избегнем това, както и някои други нежелани ефекти, 

развихме горния алгоритъм, като добавихме определени трансформации на входния граф. 

Алгоритмът разчита на следните входни данни: 

 Граф на използванията или статистически граф на извикванията, предаден като списък 

от върхове и списък от наредени тройки от вида ( извикващ връх , извикван връх , брой 

извиквания ) 

 Като допълнителен параметър може да се добави списък на върховете, които се считат 

за библиотечни, както и групирането им по модули ако е приложимо. 

 libraryPercentLimit – Този параметър указва входящата степен, при която даден връх не 

би се счел за библиотечен, изразена като процент от общия брой върхове в графа. По 

подразбиране стойността му е 10%. 

 libraryLimit – Този параметър указва минималната входяща степен, която трябва да има 

един връх за да го считаме за предполагаема библиотека. По подразбиране стойността 

му е 20. 

 superClassLimit – Този параметър указва изходящата степен, при която един връх се 

счита за супер клас (или супер метод), тоест реферира прекалено много други върхове. 

По подразбиране стойността му е 20. 

 maxManagedSize – Този параметър указва максималния размер, който може да има 

клъстер, получен при сливане на два или повече клъстера и връх, който реферира към 

тях. 
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 margin – Число, което определя степента на близост, при която два върха биха 

попаднали в един и същи клъстер. 

 min – Степента на близост между два върха, при която изобщо считаме, че има дъга 

между тях. Ако желаем да запазим всички съществуващи връзки, стойността на този 

параметър трябва да е по-малко от 0,5. 

 groupWeaks – Този параметър определя дали върховете, които са твърде слабо свързани 

с който и да е клъстер, да се групират в собствен клъстер. 

 groupSingles – Този параметър определя дали върховете, които нямат съседи да се 

групират в отделен клъстер. 

 minClusterSize – Този параметър указва препоръчителната минимална големина на 

получените клъстери. Клъстерите с големина по-малка от указаната се сливат помежду 

си до надхвърляне на тази граница. Възможно е част от тях все пак да останат с по-

малък размер. 

 gravityMode – Този параметър указва режима на „гравитация“ при модулите:  

o Стойност 0 означава, че тежестта на дъгата към даден връх е равна на сумата от 

тежестите на дъгите на елементите на модула към същия връх.  

o При стойност 1, всеки следващ добавен елемент към модула добавя все по-малко 

тежест към дъгата, но тежестта никога не е по-малка от максималната. 

o При стойност 2, тежестта на дъгата към даден връх е равна на максимума от 

тежестите на елементите му към същия връх. 

Ефектът на „гравитация“ се състои в това, че големите модули имат склонност да 

привличат все повече елементи. Този ефект може да доведе до появата на гигантски модули, 

както и да причини неправилно присъединяване на  някой елемент, към не чак толкова 

подходящ за него модул във втората част на алгоритъма. 

 

Самия алгоритъм е както следва: 

1. Обработка на библиотечните върхове. Ако е подаден като параметър списък с 

библиотечни върхове, всеки от тях се добавя в отделен модул. Това ще попречи на 

добавянето им към другите модули. Тук под библиотечни върхове се разбират върхове, 

които отговарят на външни за анализирания софтуер библиотеки, за които така или иначе 

не се интересуваме как са структурирани. Пример за такива са системните библиотеки, 
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които съпътстват средата за разработка или библиотеки с общо предназначение, създадени 

в конкретната фирма. 

2. Премахване на върховете, които са предполагаеми библиотеки. На тази стъпка се 

изключват от графа онези върхове, които имат прекалено висока входяща степен. За такива 

считаме всички върхове с входяща степен по-висока от libraryPercentLimit% от върховете в 

графа и не по-ниска от libraryLimit. По този начин върховете, които са потенциални 

глобални библиотеки се елиминират, като в същото време се оставят онези библиотеки, 

които се използват в рамките само на един модул. Нека разгледаме следния пример: 

 

Фиг.25. Библиотечни модули 

Ако приемем, че работим със стойностите по подразбиране и това са всичките върхове в 

графа ни, то върхът y ще бъде отстранен като библиотечен, а върхът x ще остане, като по 

този начин ще предизвика обединяването на върховете x,1,2,3 и 4 в общ модул. 

3. Намаляване на въздействието на върховете с висока входяща степен. На всички дъги 

завършващи във връх с тежест повече от libraryLimit, който не е премахнат на предишната 

стъпка, слагаме тежест 1. По този начин намаляваме влиянието на тези върхове, без да го 

елиминираме напълно. 

4. Премахване на върховете с висока изходяща степен. Всички върхове с изходяща степен 

по-висока от superClassLimit, се изключват от графа. Това ще премахне върховете, които 

реферират прекалено голяма част от графа. Нека разгледаме следния пример: 
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Фиг.26. Връх с прекалено висока изходяща степен 

 

Фиг.27. След премахване на върха с висока изходяща степен графа се разделя лесно на клъстери 

Както се вижда от примера, премахването дори на един единствен връх, може значително 

да изчисти паразитните смущения в графа. В първоначалния вариант на графа лесно 

можеше да се предположи, че всички елементи са част от един единствен компонент. След 

премахването на върха с висока изходяща степен се оформят поне три различни модула. 

5. Трансформация на изходния граф. В тази стъпка преобразуваме изходния граф в нов по 

следните правила: 

a) Върховете на новия граф са върховете на стария граф. 

b) За всеки два върха в новия граф изчисляваме функция, определяща степента им на 

близост. Ако стойността на функцията е  по голяма от min, добавяме ребро в новия 
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граф, с тегло равно на стойността на функцията. Това е същата функция, която 

дефинирахме в първоначалния вариант на алгоритъма. 

6. Списък на върховете. Списъкът от върховете на получения граф сортираме спрямо 

максималното тегло на ребро, тръгващо от съответния връх, което не сочи към връх от 

библиотечните клъстери отделени в точка 1. Библиотечните върхове от точка 1 ги 

изключваме от списъка. 

7. Определяне на първоначалните групи. За всеки елемент от полученият в предходната 

точка списък изпълняваме следните стъпки : 

a) Ако текущия връх има максимална степен на свързаност по-голяма или равна на 

margin към не библиотечен връх и върхът, с който тя се реализира принадлежи на 

някой клъстер, то текущия връх се добавя в същия клъстер. 

b) Ако текущия връх има максимална степен на свързаност по-голяма или равна на 

margin към повече от един не библиотечен връх, и някой от върховете, с които тя се 

реализира принадлежи на някой клъстер, то текущия връх се добавя в същия клъстер. 

c) Ако текущия връх има максимална степен на свързаност по-голяма или равна на 

margin към не библиотечен връх  и върхът, с който тя се реализира, не принадлежи 

към никой клъстер, се създава нов клъстер и текущия връх се добавя към него. Всеки 

клъстер се определя чрез идентификатор, който е поредния му номер, като 

номерацията започва от единица. 

d) Ако максималната степен на свързаност на текущия връх към не библиотечен връх е 

по-малка от margin, обработката на списъка спира. 

8. Връщане на премахнатите върхове. Създаваме нов граф по следния начин: 

a) Върховете от оригиналния граф, които премахнахме на стъпка 2, стават върхове на 

новия граф. 

b) Върховете на оригиналния граф, които премахнахме на стъпка 4, стават върхове на 

новия граф. 

c) Върховете от списъка в точка 6, които все още не са в клъстер добавяме като върхове 

в новия граф. 

d) Всички вече създадени клъстери стават върхове в новия граф. 

e) За всеки два върха от новия граф, за които wt(x,y)>0 добавяме ребро в новия граф с 

тежест равна на wt(x,y). Съгласно по-рано въведената дефиниция на функцията wt, тя 

приема като аргументи множества от върхове, като в случаите, когато множеството 

съдържа само един елемент, за удобство се изписва самия елемент. 
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9. Изчисляване на степените на близост в новия граф. Новия граф преобразуваме, като 

изчисляваме степента на близост между върховете му, аналогично на точка 5. 

10. Елиминиране на библиотечните клъстери. От получения граф премахваме 

библиотечните клъстери и всички връзки към тях (клъстерите от точка 1). Те спомагат за 

определяне на степента на близост между върховете, но не са ни необходими от тук 

нататък.  

11. Сортиране на новия списък. Върховете на получения граф, които не са клъстери, 

сортираме по максималната степен на свързаност, към който и да е връх. 

12. Втори етап на клъстеризацията. Обхождаме получения в т.11 списък по следния начин: 

a) Ако максималната степен на свързаност на текущия връх е по-голяма или равна на 

margin и върхът, с който тя се реализира, не принадлежи на никой клъстер и не е 

клъстер той самия, създаваме нов клъстер и добавяме текущия връх към него. 

b) Ако текущия връх е бил премахнат в точка 2 или точка 4 и има степен на свързаност 

по-голяма или равна на margin, към два или повече клъстера и общия размер на 

въпросните клъстери е по-малък от maxManagedSize, то тези клъстери се сливат и 

текущия връх се добавя към тях. Дъгите, сочещи към старите клъстери, се променят 

да сочат към новия клъстер. 

c) Ако текущия връх е бил премахнат в точка 2 или точка 4 и има степен на свързаност 

по-голяма или равна на margin към два или повече клъстера и общия размер на 

въпросните клъстери е по-голям или равен на maxManagedSize, текущия връх се 

добавя към нов клъстер. 

d) Ако текущия връх е бил премахнат в точка 2 или точка 4 и има степен на свързаност 

по-голяма или равна на margin към точно един клъстер, то той се добавя към 

съответния клъстер. 

e) Ако максималната степен на свързаност на текущия връх е по-голяма или равна на 

margin и върхът, с който тя се реализира, принадлежи на някой клъстер, но не е 

клъстер, текущия връх се добавя към същия клъстер, ако той има по-малко от 

maxManagedSize елемента, или към най близкия друг клъстер ако има такъв. 

f) Ако максималната степен на свързаност на текущия връх е по-голяма или равна на 

margin, но върхът, към който тя се реализира е клъстер, то той се добавя към същия 

клъстер, ако той има по-малко от maxManagedSize елемента, или към най близкия 

друг клъстер, ако има такъв. 
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g) Ако максималната степен на свързаност на текущия връх е по-малка от margin 

спираме обработката на списъка. 

13. Елиминиране на ненужните клъстери. Премахваме всички клъстери съдържащи само 

един елемент, както и тези съдържащи само библиотеки (върховете от точка 2) 

14. Клъстер „Utilities“. Върховете, премахнати в точка 2, които все още нямат клъстер, 

добавяме в нов клъстер наречен  Utilities. 

15. Клъстер „Managers“. Върховете, премахнати в точка 4, които все още нямат клъстер, 

добавяме в нов клъстер наречен Managers. 

16. Обработка на изолираните върхове. Върховете от списъка в точка 11, които имат 

максимална степен на свързаност нула, обработваме в зависимост от параметъра 

groupSingles: 

a) Ако този параметър е истина, ги добавяме в клъстер наречен Obsolete 

b) В противен случай, добавяме всеки от тях в отделен клъстер. 

17. Обработка на слабо свързаните върхове и малките клъстери. Върховете от списъка в 

точка 11, които все още нямат клъстер (това са върхове с максимална свързаност по-малка 

от margin, но по-голяма от нула), обработваме съгласно параметъра groupWeaks: 

a) Ако този параметър е истина, ги добавяме в клъстер наречен Weaks. 

b) В противен случай всеки елемент се добавя към клъстера, към който е най-силно 

свързан. 

Всеки клъстер с по-малко от minClusterSize елемента се влива в най-силно свързания друг 

такъв клъстер. По този начин се групират заедно клъстери, съставени от малко на брой 

елементи, които все пак имат някаква свързаност помежду си. В същото време не 

допускаме вливане в по-големите клъстери, така че все пак да може да се добие някаква 

ориентация за съдържанието на сборния клъстер. 

18. Именуване. Всеки клъстер, който все още няма име, получава за име класа, с най-висока 

обща тежест на дъгите, идващи извън клъстера. Това е предполагаемата основна входна 

точка на клъстера. За разлика от ACDC, тук нямаме изискване да има само една такава. 

На някои места в описанието на алгоритъма дадохме изолирани примери как би 

действал той върху изолирано множество от върхове, но тези примери не дават пълна 

представа, какво би се случило с един достатъчно голям граф в процеса на изпълнение на 

алгоритъма. Поради тази причина в следващите параграфи, ще проследим изпълнението на 
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За да определим изчислителната сложност на алгоритъма, ще анализираме по отделно 

всяка една от стъпките му. Основните критерии, според които ще изчисляваме е броят на 

върховете в оригиналния граф – n и броя на дъгите в него – m. Тъй като между два върха може 

да има най-много две дъги (по една във всяка посока), то 1 . В общия случай 

толкова висока стойност не би могла да се постигне за софтуерен продукт. За продукти с 

достатъчно голям брой класове (или методи в случаите на граф на извикванията) по-вероятно 

е да имаме √ , тъй като даден клас или метод се свързва най-често с малка част от 

останалите класове или методи и няколко библиотеки. 

Стъпка 1 има сложност O(n) в най-лошия случай, който се изпълнява, ако всички 

върхове са библиотечни. В такъв случай това би довело до драстично намаляване на реалната 

сложност на останалите стъпки. 

За изпълнението на стъпка 2 е необходимо да се обходят всички върхове и да се 

пресметне входящата степен на всеки от тях. Сложността на тази част от алгоритъма O(m), 

тоест не повече от . 

Стъпка 3 е много подобна на стъпка 2, като разликата е в предприетите действия и в 

числата, с които сравняваме. В една добра реализация двете стъпки могат да се обединят като 

имплементация или броят на входящите ребра да се кешира, така че стъпка 3 да е със 

сложност O(n). 

Сложността на стъпка 4 отново е O(m). Единствената разлика със стъпка 2 е, че в 

единия случай се обхождат входящите, а в другия случай изходящите краища на дъгите. 

За изпълнението на стъпка 5 е необходимо да се обходят всички възможни двойки 

върхове, и за всяка двойка да се изчисли степента на близост. В най-лошия случай при 

напълно свързан граф за изчислението на степента на близост ще е необходимо да се обходят 

всички върхове на графа и за всеки от тях да се провери дали принадлежи на множеството от 

входящи или изходящи върхове на другия връх. Това дава сложност на самото изчисление 

, а на цялата стъпка . При използване на хештаблици вместо списъци, проверката 

дали един връх принадлежи на другия списък ще се извършва с константна сложност в по-

голямата част от случаите и общата сложност на стъпката пада на . 

Стъпка 6 при добра реализация може да стигне сложност от O(n.log(n)) колкото е 

сложността на най-добрите алгоритми за сортиране. 
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За стъпка 7 е необходимо да се обходят всички върхове, като при повече от един връх с 

една и съща степен на близост, равна на максималната за текущия връх, трябва да се обходят 

всичките. Максималната сложност в този случай се достига, ако имаме пълен граф с равни 

тегла на всички дъги. При този случай степента на близост между всеки два върха е еднаква, а 

сложността на стъпката е . В общия случай не е вероятно да се случват повече от един 

съсед с максимална степен на близост до текущия (поради начина на изчисление на 

функцията степен на близост, това би означавало някои два съседа да имат еднакво 

количество и тегло на входящите и изходящите си съседи, както и на общите си съседи с 

разглеждания върх) и сложността съответно пада до . 

В стъпка 8 трябва да се обходят всички върхове и всички дъги на изходния граф. Това 

дава сложност от същия порядък като на стъпка 2. Тоест  в най-лошия случай. 

За стъпка 9 важат същите разсъждения и съответно същите резултати като за стъпка 5. 

Теоретично графът на тази стъпка би трябвало да е по-малък и изчисленията трябва да са по-

прости, тъй като част от върховете са вече в някой клъстер. 

При стъпка 10 е необходимо обхождане на дъгите на библиотечните клъстери. При 

най-лошия случай, в който всички върхове са библиотечни сложността е . Реално обаче 

библиотечните върхове не реферират нищо, тъй като са извън анализирания продукт и 

съответно няма дъги, помежду им, а също така са относително малка част от всички върхове, 

така че средната сложност би била значително по-малка. 

Стъпка 11, подобно на стъпка 6, при добра реализация може да стигне сложност от 

O(n.log(n)). 

Сложността на стъпка 12 е O(n). Единствения интересен случай е този, при който се 

налага обединяване на два клъстера. Общия брой на операциите при обединенията не може да 

бъде повече от броя на върховете в графа, така че сложността остава O(n). 

Стъпка 13 в най-лошия случай предизвиква обхождане на всички върхове и има 

максимална сложност O(n). 

Стъпка 14, също в най-лошия случай би предизвикала обхождане на всички върхове и 

има същата сложност. 
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Същото разсъждение се отнася и за стъпки 15, 16 и 17. И в трите случая най-лошият 

вариант е да се обходят всички върхове. Тъй като всеки връх попада само в един от 

разглежданите случаи, то общо трите стъпки биха обходили не повече от n върха. 

Стъпка 18 следва да обходи получените до момента клъстери и да избере име и входна 

точка за всеки от тях. За тази цел следва да се обходят върховете във всеки клъстер, и да се 

определи входящата степен на всеки. В най-лошия случай това би предизвикало обхождане на 

всички дъги в графа. Тоест, сложността тук е като в стъпка две. 

След като определихме сложността на всяка стъпка, можем да определим и 

резултатната сложност на целия алгоритъм и тя е   колкото е за стъпки 5 и 9, които имат 

най-висока сложност.  Анализът на резултатите от тестовете с реален софтуер дава доста по-

добри резултати в сравнение с това изчисление. 
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Глава	6.	 Реализация	и	експерименти	с	описания	алгоритъм	

В тази глава разглеждаме варианти за реализация на описания алгоритъм на три 

различни платформи, като сравняваме техните предимства и недостатъци. С получената 

реализация извършваме редица експерименти, които демонстрират влиянието на различните 

параметри на алгоритъма върху резултатите от неговата работа. 

6.1. Реализация	

Описания в Глава 5 алгоритъм беше реализиран по три различни начина на три 

различни платформи с цел изследване и намиране на подходящия баланс между скорост, 

гъвкавост и използваемост в реална среда за програмиране. 

Реализация	на	Stratego/XT	

Stratego е изключително гъвкав и удобен език и описанието на алгоритъма на него е 

елементарно. Реализацията на първия вариант на алгоритъма на Stratego отнема по-малко от 

100 реда код. 

Всеки от структурните компоненти на метричната функция, описана в горния раздел се 

реализира с два-три реда програмен код, за да се изчисли, като се обхождат всички 

интересуващи ни дъги в графа. В примера по-долу ще покажем част от изчисленията: 

direct:([],v)->[] 
direct:([(x,y,z)|t],v)->[y|<direct>(t,v)] where <eq>(x,v) 
direct:([(y,x,z)|t],v)->[y|<direct>(t,v)] where <eq>(x,v) 
direct:([(x,y,z)|t],v)-><direct>(t,v) where and(not(<eq>(x,v)),not(<eq>(y,v))) 

С помощта на описаното правило direct можем да открием всички дъги, в които 

участва върхът v. Второто правило добавя върхът y към списъка с върхове, ако той е край на 

дъга започваща от v, третото правило добавя върхът y към списъка с върхове, ако той е начало 

на дъга започваща от v. В противен случай, върха не се добавя и се обработва останалата част 

от списъка (четвъртото правило) или изпълнението приключва (първото правило). 

С малки модификации, това правило ще връща списък на всички дъги, които започват 

(direct_from) или съответно завършват (direct_to) във x: 

direct_from:([],v)->[] 
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direct_from:([(x,y,z)|t],v)->[(x,y,z)|< direct_from >(t,v)] where <eq>(x,v) 
direct_from:([(x,y,z)|t],v)->< direct_from >(t,v) where and(not(<eq>(x,v)),not(<eq>(y,v))) 
 
direct_to:([],v)->[] 
direct_to:([(y,x,z)|t],v)->[(x,y,z)|< direct_to >(t,v)] where <eq>(x,v) 
direct_to:([(x,y,z)|t],v)->< direct_to >(t,v) where and(not(<eq>(x,v)),not(<eq>(y,v))) 
 

Резултатите от изпълнението на въпросните правила могат да се използват в 

последствие за извличане на допълнителна полезна информация: 

all-elements:?x;<make-set>(<elements>(x)) 
elements:[]->[] 
elements:[(x,y,z)|t]->[x,y|<elements>(t)] 
 
Правилото elements ще върне списък със всички върхове от списъка от дъги, който му е 

подаден. Изпълнено върху резултата от direct_from или direct_to, то ще върне всички върхове 

на графа, които са сочени или сочат v (включително самия връх v) 

wt([].ls,all,crnt)->crnt; 
wt=?([(x,y,z)|t],ls,all,crnt), <mulr>(<in_list>(x,ls),<in_list>(y,all)) 

=>cn,<mulr>(z,cn)=>za, wt(t,ls,all,<addr>(z,zc)); 
co1=?(list,x,y),<all-elements>(<direct_to>(list,x))=>tx, <all-

elements>(<direct_to>(list,y))=>tx,<union>(tx,ty)=>txy,<divr>(<wt>(list,txy,[x,y],0)/<addr>(<w
t>(list,tx,[x],0), <wt>(list,ty,[y],0))  

 
Както се вижда по-горе, изчислението на co1 се реализира относително просто.  

При всяко извикване на правило, Stratego добавя нов елемент в стека, аналогично на 

извикването на функция в процедурните езици. При един относително голям граф  това 

довежда до много бързо препълване на стека, което от своя страна води до спиране на 

програмата.  

Друга възможност е да намалим дълбочината на рекурсивното разпределение. За тази 

цел е необходимо да знаем размера на обхождания списък. Ако размера на списъка означим с 

len, то на всяка стъпка на която имаме списък с дължина повече от 2, обхождаме първо левите 

len div 2 елемента, а след това останалите (len-(len div2)) елемента. Същинските операции се 

извършват само в случаите, когато списъкът има само един елемент: 

tree_walk(s)= ?(x,0,res),!(x,res); 
tree_walk(s)=?([x|y],1,res),!(x,res),s,?p,!(y,p);  
tree_walk(s)=?([],1,res),!([],res);  
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tree_walk(s)=?([x|y],len,res), <gt>(len,1), <tree_walk(s)>(y,<divi>(len,2),res)=>(left,res1), 
<tree_walk(s)>(left,<subt>(len,<divi>(len,2)),res1); 

 

Дори и този вариант на обхождане на списъка има проблеми с бързодействието. 

Проблемът тук идва от това, че Stratego копира текущия контекст при всяко извикване на 

правило. Въпреки че изпълнявайки обхождането на списъка дървовидно, сме намалили 

необходимата дълбочина  на стека  от length(list) на log(length(list)), броя на извикванията 

дори се е увеличил. Този недостатък няма как да се избегне. 

Ситуацията става далеч по-сложна, когато се стигне до изчисляване на степента на 

близост между всеки два върха. Тази задача е с квадратична сложност по броя на върховете в 

нормалния случай. Когато използваме Stratego, за всяка двойка върхове се налага да 

обхождаме списъка с дъгите поне веднъж, което причинява значително забавяне на 

изпълнението. 

В резултат от гореописаните проблеми, в направените експерименти изпълнението на 

алгоритъма на стратего за относително малък граф от 900 върха отнема няколко часа, което е 

неприемлива скорост на изпълнение за практически цели и това наложи да се потърсят други 

подходи за решение. Тези подходи са описани по-долу. 

Хибриден	вариант	на	реализация.	

Както се видя по-горе, реализацията с използване само на Stratego не работи с 

необходимата скорост. На този етап обаче, вече имахме реализация на извличане на графи на 

извикванията и използванията, с помощта на Stratego и експериментирахме с  хибриден 

вариант на реализация. За целта използвахме Stratego за извличане на данните и SQL върху 

релационна база от данни [15] за обработката им. 

Изборът на SQL се базираше на големия обем данни, които трябва да се обработват и 

очакванията, че използването на база от данни с подходящите параметри ще подобри 

значително скоростта на получаване на резултатите. Предимството на използването на база 

данни за съхранение на  данните и резултатите е във възможността за оптимизация на достъпа 

до тях по произволна комбинация от ключове. Като допълнение има възможност за описване 

на изчисленията като процедура на SQL, което би следвало да даде максималното възможно 

бързодействие.  
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Софтуера който анализирахме имаше 166631  връзки (28774 различни дъги) между 

1712 класа. Времето за което Stratego извърши анализа беше от порядъка на 48 часа.  

Базата данни, която избрахме за реализация е с отворен код - MySQL [53], работеща на 

машина с 8GB оперативна памет и с настройки, позволяващи максимално буфериране на 

данните в паметта. Всички таблици, които използвахме за извличане на данни, бяха съответно 

индексирани, така че достъпът до данните да е максимално ускорен. По време на тестване на 

алгоритъма, машината беше настроена да не използва Swap файл, така че да се игнорира 

ефекта от прехвърлянето на страници от паметта към диска и обратно.  

Целта ни беше да изследваме приложимостта на подхода с използване на бази от данни 

с цел увеличаване на бързодействието на алгоритъма и след това да експериментираме с 

различни, в това число и комерсиални бази от данни. 

При реализацията използваме следните таблици : 

 cconnections – тази таблица съдържа дъгите на графа и има три колони – fr, t и 

cnt, отговарящи съответно за изходящия връх, входящия връх и тежестта на 

дъгата. 

 cstrings – тази таблица съдържа информация за върховете на графа. В нашата 

реализация извличахме чрез Stratego едновременно информация за графа на 

извикванията и за графа на използванията, като в тази таблица се съдържат 

върховете и на двата графа. 

 classes – тази таблица съдържа информация за класовете и има само една колона 

– id, която съответства на запис от таблицата cstrings. След попълване на тази 

таблица, таблицата tstrings не се ползва никъде в изчисленията. 

 cmetrics – тази таблица съдържа информация за изчислената степен на близост. 

Освен крайния резултат, тук се съдържат и междинните резултати за всяка от 

подфункциите. 

 cgroups – тази таблица съдържа по един запис за всеки от оригиналните върхове 

и определя в кой номер група попада той. 

Реализацията на co1, която видяхме в Stratego, тук е дори по-проста: 

        set tco1 = (select sum(cnt) from cconnections  
                         where t in (select distinct t from cconnections  
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                                           where fr=tf union all  
                                                    select distinct t from cconnections  
                                                   where fr=tt) and (fr = tf or fr = tt)); 
        set tco1 = (tco1*tco1) / ((select sum(cnt) from cconnections  
                                                where fr=tf) + (select sum(cnt) from cconnections  
                                                                         where fr=tt)); 
 
        if(tco1 is null) then 
            set tco1 = 0; 
        end if; 
 
Основната част се изпълнява в първите два реда, докато проверката накрая 

подсигурява, че в таблицата няма да останат непопълнени колони, които после да попречат на 

изчислението на крайната метрика за близост. В горния пример tf и tt са върховете, за които 

ще изчисляваме степента на близост. Таблицата cconnections има индекси както по t  и fr, така 

и по комбинацията между двете, позволявайки търсене с константна сложност във всяка от 

колоните. 

Таблицата cmetrics се пълни  още в началото с всички възможни двойки върхове. 

Тоест, при 1712 върха, тя би имала около 3 милиона записа. На пръв поглед това изглежда 

много, но тъй като всичките ѝ колони са числа, това прави обем от няколко десетки мегабайта 

– напълно приемливо за да се побере в паметта. 

И тук сме реализирали само първия вариант на алгоритъма, който е значително по-

прост като обем изчисления, но въпреки това изпълнението на програмата отнема около два 

часа и половина. Това определено е значително подобрение в сравнение с реализацията на 

Stratego и въпреки че е бавно, може да бъде приемливо в случаите, в които анализа е 

необходим за еднократен рефакторинг. 

Както и при Stratego, специализирания подход на езика, позволява изключително 

компактна реализация на програмата – целия алгоритъм се състои от по-малко от 120 реда код 

(Приложение Б). 

 По време на изпълнението на програмата, процесорът не се товари сериозно, което 

означава, че една голяма част от времето отива във входно-изходни операции или по някакъв 

друг начин не се използва ефективно.  

Заключението от така проведения експеримент е, че използването на база от данни и 

SQL за реализация на алгоритъма ускорява значително изпълнението на алгоритъма, което се 
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потвърждава от направените експерименти и може да доведе до използваем продукт в някои 

случаи, но въпреки това е прекалено бавно за ежедневна употреба.  

Възможно е друга (комерсиална) СУБД, като например MSSQL [54] да даде по-добри 

резултати, но те ще са сравними като порядък с направените експерименти. Това наложи 

търсенето на трети подход за решаване на проблема. Варианта, който предлагаме в следващия 

раздел е пряка реализация с помощта на обектно ориентиран език за програмиране. 

Реализация	на	Java	

Избрахме да реализираме алгоритъма на обектно ориентиран език за програмиране, 

разчитайки на следните свойства на съвременните обектно ориентирани езици: 

 Разполагат с голям набор от структури от данни, даващи възможност за бърз достъп до 

съдържащите се в тях елементи. 

 Предлагат добро бързодействие на създадените програми. 

 Имат възможности за обработка на големи обеми от данни. 

Причината да се спрем именно на Java е, че освен, че притежава гореизброените 

свойства, е много добре познат на автора. Макар и субективен, този критерий е изключително 

важен, тъй като предполага използването на техники и оптимизации, които не биха били 

известни на незапознатия с езика програмист. 

Реализацията на Java е най-трудоемка като сложност и обем на програмния код. Най-

простия вариант на реализация на първоначалния вариант на алгоритъма се състои от близо 

400 реда код. Основната причина за това нарастване на обема код е необходимостта от 

процедурно описание на всяка стъпка от алгоритъма в детайли. По-долу е даден фрагмент от 

процедурата, изчисляваща метрика на близост между два върха: 



 

К

реализац

К

е възмож

констан

В

алгорит

използв

реализац

ежеднев

И

17 стъп

оптимиз

изчисля

процесо

сме нап

при спи

ускорен

Както се ви

цията – от 

Като особен

жно на Has

нтна сложно

В резултат

тъма за клъ

ваме, е огро

цията на J

вна работа 

Имплемент

пки минав

зации, коит

яването на 

ори с повеч

правили е, 

исъци, съд

ние в търсен

ижда, проце

използвани

ност на реа

shMap стру

ост, което з

т разликата

ъстеризация

омна – от б

Java намал

със систем

тацията на 

ват за око

то направи

метриката

че от едно 

че навсякъ

държащи 

нето, тъй к

едурното о

ите структу

ализацията

уктури. По 

значително

а в скорос

я на Java и

близо два ч

лява до ед

мата. 

втория вар

оло 40 се

ихме по отн

а на близос

ядро води

ъде в реали

много еле

като то се и

описание н

ури до врем

а на Java щ

този начин

о ускорява 

стта межд

и на  SQL з

часа при SQ

дна минута

риант на ал

екунди. Съ

ношение на

ст се извър

и до значит

изацията се

ементи, из

извършва с 

алага навли

менните пр

е отбележи

н достъпът

изпълнени

ду имплем

за обработ

QL реализа

а – време,

лгоритъма н

ъществена 

а изчислени

ршва в няк

телно уско

е използва 

зползванет

константн

изане в дет

роменливи.

им използв

до даннит

ието на алго

ентацията 

тка на граф

ацията, вре

напълно п

на Java е д

роля в с

ията. Най с

олко парал

ряване. Др

HashMap в

то на Has

а сложност

тайли на вс

. 

ването навс

те по ключ 

оритъма. 

на първи

фа със 1712

емето за из

приемливо

дори по бър

случая игр

съществена

лелни ниш

руга оптим

вместо спи

shMap дав

т.  

секи аспект

сякъде, къд

се извършв

я вариант 

2 върха, ко

зпълнение п

о за норма

рза – всичк

раят и ня

ата от тях е

шки, което п

мизация, ко

исък. Особ

а значител

101 

 

т от 

дето 

ва с 

на 

ойто 

при 

ална 

ките 

кои 

е, че 

при 

оято 

ено 

лно 



 
 

102 
 

За целите на експеримента изпълнихме алгоритъма върху графа на извикванията за 

същия продукт. Както се очакваше, времето за изпълнението му се увеличи драстично – от 

близо 40 секунди до 47 минути. Това прави увеличение близо 70 пъти на необходимото време. 

В същото време, броя на върховете е нараснал 37 пъти, тоест времето се е увеличило почти 

линейно, което показва, че изчисленията, които направихме по-горе за сложността са силно 

преувеличени и в средния случай необходимото време е значително по-малко.	

6.2. Експерименти	с	получения	алгоритъм	за	клъстеризация	

Така получения алгоритъм изпълнихме върху изходния код на Ant 1.3 [16] с няколко 

различни набора от параметри с цел изследване на влиянието им. Причината да изберем тази 

версия на Ant е, че кодът е достатъчно малък, за да може да се вижда как влияят промените на 

клъстеризацията и достатъчно голям, за да се получават и анализират практически резултати. 

Анализ на резултатите правим в два момента – след стъпка 7, когато завършва първия 

етап на клъстеризацията, и в края на алгоритъма, след стъпка 18. Основния параметър, чието 

въздействие ще изследваме е margin, тъй като той  оказва най-силно въздействие върху 

степента и начина на групиране на елементите. 

Начални	настройки	

Първоначално алгоритъма бе изпълнен с комплект от настройки, генериращи 

относително голямо количество малки модули. Слабо свързаните и  несвързаните елементи се 

групират, отчита се всяка дъга при изчисляване на степента на близост, а режимът на 

гравитация е настроен на 0 (сумиране). 

Параметри на 
алгоритъма 

Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 

margin = 2.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit= 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 100 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c                         
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30 
 

 
 

Общо модули: 104 
Среден размер на модул: 6 

Общо модули: 45 
Среден размер на модул: 11 
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Параметри на 
алгоритъма 

Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 

Елементи в модули: 680 
Елементи извън модул: 297 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 7 
     От 2 до 10 елемента: 88 
     От 11 до 20 елемента: 12 
     От 21 до 50 елемента: 3 
     От 51 до 100 елемента: 1 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 104 

Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 0 
     От 2 до 10 елемента: 31 
     От 11 до 20 елемента: 4 
     От 21 до 50 елемента: 10 
     От 51 до 100 елемента: 0 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 45 

Таблица.4. Първоначално пускане на алгоритъма с margin=20 

Както се вижда от горната таблица, на първия етап на клъстеризацията са открити 

много модули, повечето от които са относително малки. На този етап все още са видими и 

библиотечните модули, някои от които са над 50 елемента (javax.swing). При това изпълнение 

на алгоритъма не се наблюдават модули с размер maxManagedSize, което означава, че всеки 

елемент е попаднал в най-подходящия за себе си модул и няма модули, които са изкуствено 

раздробени. 

Тук е мястото да отбележим, че при реализацията на алгоритъма, вместо директно да 

задаваме върховете, които считаме за библиотечни, задаваме техните префикси (пакети), като 

библиотечните върхове се обособяват в модули отново на базата на префиксите си. 

След последната стъпка на алгоритъма се забелязва значително увеличаване на средния 

брой на елементи в модул, като вече няма модули с един елемент. Тук вече няма и  елементи 

без модул, а големите модули (над 10 и над 20 елемента) са нараснали като бройка, за сметка 

на броя на по-малките клъстери. Броя на модулите, като цяло е намалял, като част от 

намалението е благодарение на библиотечните клъстери (11) и на клъстерите с единствен 

елемент (7). 

Ефект	от	увеличаване	на	параметъра	margin	

Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin = 5.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 100 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c 
gravityMode = 0 
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Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
minClusterSize = 30 Общо модули: 89 

Среден размер на модул: 6 
Елементи в модули: 614 
Елементи извън модул: 363 
Модули в зависимост от 
размера: 
     Точно 1 елемент: 2 
     От 2 до 10 елемента: 72 
     От 11 до 20 елемента: 12 
     От 21 до 50 елемента: 2 
     От 51 до 100 елемента: 1 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 89 

Общо модули: 39 
Среден размер на модул: 13 
Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 25 
     От 11 до 20 елемента: 2 
     От 21 до 50 елемента: 10 
     От 51 до 100 елемента: 1 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 39 

Таблица.5. Увеличаване на параметъра margin на 5 

С увеличаване на стойността на параметъра margin до 5, се вижда, че се увеличава 

броя на елементите, които остават без клъстер и като цяло намалява броя на елементите в 

клъстерите след първия етап на клъстеризацията. Всички клъстери все още са с размер до 

maxManagedSize. В края на изпълнението на алгоритъма се наблюдава как се увеличава броя 

на елементите в големите модули. При това изпълнение в края на алгоритъма има и модул с 

над 50 елемента. Тук се проявява и слаб ефект на „гравитация“ – големите модули по-лесно 

привличат нови клъстери за разлика от по-малките. 

Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin = 20.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 100 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c 
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30 

 

Общо модули: 72 
Среден размер на модул: 6 
Елементи в модули: 458 
Елементи извън модул: 519 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 2 
     От 2 до 10 елемента: 61 
     От 11 до 20 елемента: 7 
     От 21 до 50 елемента: 1 
     От 51 до 100 елемента: 1 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 72 

Общо модули: 33 
Среден размер на модул: 15 
Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 0 
     От 2 до 10 елемента: 22 
     От 11 до 20 елемента: 2 
     От 21 до 50 елемента: 7 
     От 51 до 100 елемента: 2 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 32 
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Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin = 50.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 100 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c 
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30  

 

Общо модули: 44 
Среден размер на модул: 6 
Елементи в модули: 298 
Елементи извън модул: 679 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 37 
     От 11 до 20 елемента: 4 
     От 21 до 50 елемента: 1 
     От 51 до 100 елемента: 1 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 44 

Общо модули: 17 
Среден размер на модул: 30 
Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 7 
     От 11 до 20 елемента: 0 
     От 21 до 50 елемента: 5 
     От 51 до 100 елемента: 4 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 15 

margin = 100.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 100 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c 
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30 

 

 

Общо модули: 17
Среден размер на модул: 11 
Елементи в модули: 191 
Елементи извън модул: 786 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 10 
     От 11 до 20 елемента: 4 
     От 21 до 50 елемента: 1 
     От 51 до 100 елемента: 1 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 17 

Общо модули: 9 
Среден размер на модул: 58 
Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 2 
     От 11 до 20 елемента: 1 
     От 21 до 50 елемента: 1 
     От 51 до 100 елемента: 3 
     Над 100 елемента: 1 
     До maxManagedSize: 6 

Таблица.6. Постепенно увеличаване на параметъра margin на 20, 50 и 100. 

При стойност на параметъра margin над 20 започват да се появяват модули с размер от 

maxManagedSize, което показва, че е влязло в сила ограничението за размер на модула и 

някои модули изкуствено са били разделени на по-малки части. Броя на модулите става все 

по-малък, а броя на елементите останали извън модул (черните точки в графиката) все по-
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голям. Нараства също и броя на  елементите останали в Weaks модула - тези, които и след 

стъпка 12 са останали без модул.  

При високи стойности на margin, поведението на алгоритъма са доближава до това на 

ACDC [51] – създадените в стъпка 7 модули, макар и малки, имат висока вътрешна степен на 

свързаност, а останалите елементи се добавят към тях на следващите стъпки. 

Ефекти	от	промяната	на	libraryLimit,	libraryPercentLimit	и	superClassLimit.	

Трябва да отбележим, че влиянието на maxManagedSize не само ограничава 

нарастването на елементите в модул в стъпки 12е и 12f, но и ограничава сливането на вече 

съществуващи клъстери по правилата в стъпка 12b и 12c. В резултат на увеличаването на 

maxManagedSize до стойност от 1000 (на практика всяка стойност над броя елементи в графа 

би имала същия ефект), почти всички  елементи на графа се обединяват в един единствен 

модул. Това се случва дори и при стойност на параметъра margin 10. За да ограничим това 

явление, увеличихме стойностите на libraryLimit, libraryPercentLimit и superClassLimit: 

Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin = 10.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 1000 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c 
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30  

Общо модули: 79 
Среден размер на модул: 6 
Елементи в модули: 549 
Елементи извън модул: 428 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 2 
     От 2 до 10 елемента: 63 
     От 11 до 20 елемента: 11 
     От 21 до 50 елемента: 2 
     От 51 до 100 елемента: 1 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 79 

Общо модули: 3 
Среден размер на модул: 175 
Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 1 
     От 11 до 20 елемента: 0 
     От 21 до 50 елемента: 0 
     От 51 до 100 елемента: 0 
     Над 100 елемента: 1 
     До maxManagedSize: 3 
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Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin = 10.0 
libraryLimit = 150 
libraryPercentLimit = 30.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 1000 
superClassLimit = 150 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c 
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30  

 

Общо модули: 68 
Среден размер на модул: 10 
Елементи в модули: 697 
Елементи извън модул: 352 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 2 
     От 2 до 10 елемента: 51 
     От 11 до 20 елемента: 7 
     От 21 до 50 елемента: 5 
     От 51 до 100 елемента: 3 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 68 

Общо модули: 25 
Среден размер на модул: 21 
Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 0 
     От 2 до 10 елемента: 15 
     От 11 до 20 елемента: 2 
     От 21 до 50 елемента: 5 
     От 51 до 100 елемента: 2 
     Над 100 елемента: 1 
     До maxManagedSize: 25 

Таблица.7. Ефект от промяна на libraryLimit, libraryPercentLimit и superClassLimit 

В резултат на това увеличение елементите, които в стъпка 2 или стъпка 4 биха били 

премахнати, спомагат за образуване на клъстери в стъпка 7, като за сметка на това няма 

толкова сливания в стъпка 12. Резултатния граф е добре балансиран както откъм бройка, така 

и от към размер на елементите. 

Влияние	на	библиотечните	върхове	и	начина	на	групирането	им	

Следващите експерименти са свързани с влиянието на параметъра libraryPrefixes и 

начина по-който той се интерпретира.  

Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin =20.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 100 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes =  
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30  

 

Общо модули: 92 
Среден размер на модул: 4 
Елементи в модули: 458 
Елементи извън модул: 334 
Модули в зависимост от размера: 

Общо модули: 38 
Среден размер на модул: 21 
Елементи в модули: 812 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
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Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
     Точно 1 елемент: 4 
     От 2 до 10 елемента: 81 
     От 11 до 20 елемента: 6 
     От 21 до 50 елемента: 1 
     От 51 до 100 елемента: 0 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 92 

     Точно 1 елемент: 0 
     От 2 до 10 елемента: 19 
     От 11 до 20 елемента: 1 
     От 21 до 50 елемента: 15 
     От 51 до 100 елемента: 3 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 38 
 

margin =20.0 
libraryLimit = 20 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 100 
superClassLimit = 20 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c 
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30 

 
 

Общо модули: 348 
Среден размер на модул: 1 
Елементи в модули: 542 
Елементи извън модул: 536 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 285 
     От 2 до 10 елемента: 62 
     От 11 до 20 елемента: 1 
     От 21 до 50 елемента: 0 
     От 51 до 100 елемента: 0 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 348 

Общо модули: 41 
Среден размер на модул: 12 
Елементи в модули: 526 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 0 
     От 2 до 10 елемента: 31 
     От 11 до 20 елемента: 0 
     От 21 до 50 елемента: 7 
     От 51 до 100 елемента: 3 
     Над 100 елемента: 0 
     До maxManagedSize: 41 

Таблица.8. Влияние на информацията за библиотечните върхове. 

В първата част на таблицата не е въведена информацията за библиотечните върхове. В 

резултат, те се разпределят между останалите модули и допълнително ги раздробяват (от 72 

след стъпка 7, модулите стават 92). 

Във втората част на таблицата сме оставили информацията, че някои върхове са 

библиотечни, но сме разпределили всеки библиотечен връх в отделен модул. В резултат, 

раздробяването на модулите е още по-голямо, а ефекта  върху качеството на групирането на 

останалите модули е много по-малък. 

Влияние	на	режима	на	„гравитация“	

Всички предишни експерименти направихме при стойност 0 на параметъра 

gravityMode. В следващите експерименти ще видим как режима на „гравитация“ влияе на 

големината и разпределението на компонентите. Първоначално решихме да 

експериментираме отново със Ant 1.3, но се оказа че ефекта при толкова малко код е 
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минимален. Затова избрахме за този набор от експерименти Ant 1.7. Той има около три пъти 

повече класове и се наблюдава склонност към образуване на свръхголеми модули. 

Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin = 20.0 
libraryLimit = 350 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 500 
superClassLimit = 350 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c, org.xml.sax 
gravityMode = 0 
minClusterSize = 30 
 

 
 

Общо модули: 142 
Среден размер на модул: 8 
Елементи в модули: 1209 
Елементи извън модул: 790 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 2 
     От 2 до 10 елемента: 109 
     От 11 до 20 елемента: 21 
     От 21 до 50 елемента: 7 
     От 51 до 100 елемента: 2 
     Над 100 елемента: 1 
     До maxManagedSize: 142 

Общо модули: 57 
Среден размер на модул: 26 
Елементи в модули: 1518 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 32 
     От 11 до 20 елемента: 3 
     От 21 до 50 елемента: 16 
     От 51 до 100 елемента: 3 
     Над 100 елемента: 2 
     До maxManagedSize: 57 

margin = 20.0 
libraryLimit = 350 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 500 
superClassLimit = 350 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c, org.xml.sax 
gravityMode = 1 
minClusterSize = 30 

 
 

Общо модули: 148 
Среден размер на модул: 8 
Елементи в модули: 1197 
Елементи извън модул: 802 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 2 
     От 2 до 10 елемента: 115 
     От 11 до 20 елемента: 21 
     От 21 до 50 елемента: 7 
     От 51 до 100 елемента: 2 
     Над 100 елемента: 1 
     До maxManagedSize: 148 

Общо модули: 67 
Среден размер на модул: 22 
Елементи в модули: 1518 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 39 
     От 11 до 20 елемента: 2 
     От 21 до 50 елемента: 20 
     От 51 до 100 елемента: 2 
     Над 100 елемента: 3 
     До maxManagedSize: 67 
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Параметри на алгоритъма Състояние след стъпка 7 Състояние след Стъпка 18 
margin = 20.0 
libraryLimit = 350 
libraryPercentLimit = 10.0 
groupWeaks = true 
groupSingles = true 
min = 0.49 
maxManagedSize = 500 
superClassLimit = 350 
libraryPrefixes = 
java,org.w3c, org.xml.sax 
gravityMode = 2 
minClusterSize = 30 
 

  
Общо модули: 148 
Среден размер на модул: 8 
Елементи в модули: 1197 
Елементи извън модул: 802 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 2 
     От 2 до 10 елемента: 115 
     От 11 до 20 елемента: 21 
     От 21 до 50 елемента: 7 
     От 51 до 100 елемента: 2 
     Над 100 елемента: 1 
     До maxManagedSize: 148 

Общо модули: 65 
Среден размер на модул: 23 
Елементи в модули: 1518 
Елементи извън модул: 0 
Модули в зависимост от размера: 
     Точно 1 елемент: 1 
     От 2 до 10 елемента: 35 
     От 11 до 20 елемента: 4 
     От 21 до 50 елемента: 18 
     От 51 до 100 елемента: 4 
     Над 100 елемента: 3 
     До maxManagedSize: 65 

Таблица.9. Влияние на режима на „гравитация“ 

Както се вижда от таблицата по-горе, гравитацията не влияе съществено на резултатите 

до стъпка 7. Минималния ефект, който забелязваме между режим 0 и останалите, се дължи на 

библиотечните модули, чиято гравитация също се е променила.  Другата разлика, която се 

забелязва след стъпка 7 е, че връзките между модулите видимо отслабват, като това се 

забелязва дори между режим 1 и режим 2. 

Много по-съществени са разликите между режим 0 и останалите в края на 

изпълнението на алгоритъма. На първата фигура се вижда модул с 453 елемента, който липсва 

в останалите случаи. Между останалите два режима също има разлика, макар и относително 

малка, като при режим 2 се наблюдават малко по-малко като брой модули, но въпреки това 

размера на най-големите е по-малък от този при режим 1.  

Като основна причина за появата на този свръх голям модул можем да посочим 

наличието на JUnit тестове в тази версия на Ant. От една страна тези тестове ползват едни и 

същи библиотеки и са до голяма степен подобни един на друг. В резултат алгоритъма 

естествено ги групира заедно. От друга страна те ползват класове от целия продукт, 

причинявайки по този начин свързаност между иначе различни и несвързани модули. 
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Изводи	от	направените	експерименти	

Като резултат от направените експерименти могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

1. Увеличаването на параметъра margin намалява броя на модулите в крайния граф и 

увеличава техния размер. Ако в резултат от увеличението на  стойността на параметъра 

се появят модули с размер, равен на maxManagedSize, това е индикатор за изкуствено 

разделяне на модулите на по-малки. Препоръчително е да се поддържа такова 

съотношение между двете стойности, че  да няма такива модули в резултатния граф. 

2. Увеличаването на maxManagedSize може да доведе до появата на твърде големи модули 

в резултат от стъпка 12b. Ако желаем да елиминираме влиянието на този параметър е 

необходимо да увеличим стойностите на параметрите, контролиращи  стъпки 2, 3 и 4, 

което ще ограничи броя на сливанията в стъпка 12b. 

3. Промяната на библиотечните върхове и тяхното разпределение по модули, може силно 

да повлияе на  качеството на резултатите от алгоритъма като цяло. Препоръчително е 

всички библиотеки, които софтуера използва, да се обособят като библиотечни върхове. 

Ако някои от модулите на анализирания продукт вече са ни известни, е подходящо те 

също да бъдат дефинирани като „библиотечни“. 

4. Режима на „гравитация“ може да окаже съществено влияние в случаите, когато в стъпка 

7 се появят относително големи модули, които привличат останалите елементи на графа 

и причиняват появата на един или няколко свръх големи модула. 

5. Подходящите за всеки един продукт параметри са различни, в зависимост от 

организацията му и целта, която искаме да постигнем. Препоръчително е във всеки 

отделен случай да се проведат няколко експеримента до постигане на желаните 

резултати. 
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Глава	7.	 Използване	на	алгоритми	за	клъстеризация	за	анализ	на	

еволюцията	на	софтуера	

Анализът и разпознаването на компонентите на софтуерен продукт сами по себе си са 

полезни, и могат да се използват за преработката му, но не ни дават отговор на въпроса защо и 

как продукта, който анализираме, е достигнал този си вид. В тази глава ще опишем подход за 

еволюционен анализ на софтуерни продукти, основан на използването на алгоритми за 

клъстеризация [55], включително и на алгоритъма описан в Глава 5.  

Терминът „софтуерна еволюция“ се появява в началото на 70те години [56; 57] и се 

дефинира като вътрешната необходимост от продължителна поддръжка и развитие на 

приложения решаващи реални задачи от практиката.  

Swanson [58] класифицира причините за софтуерната еволюция в три различни 

направления: 

1. Поправяне на грешки. Това направление включва както поправяне на грешно 

поведение на софтуера, така и проблеми, свързани с неговото бързодействие или 

реализация. 

2. Адаптиране. Тук се включват процесите по адаптиране на софтуера в резултат от 

промените във вида или начина на представяне на данните, както и в резултат от 

промени в обкръжението на самия софтуер – операционна система, хардуер или друг 

софтуер, с който се осъществява комуникация. 

3. Подобряване. Това направление включва процеси по подобряване на бързодействието, 

ефективността или читаемостта на софтуера.  

Chapin и др. [59] променят горната класификация, като наблягат на резултатите и 

следите от извършените дейности, а не толкова на причините, довели до тях. Според тях 

дейностите, свързани с еволюцията на софтуера се класифицират в четири групи. Те 

предлагат следния алгоритъм за определяне, към коя от групите спада дадена дейност: 

1. Поддръжка. Тази група дейности не изискват промени в софтуерния продукт. Тук се 

включват дейностите по оценка, обучение и консултация. 
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2. Документация. Тази група дейности не изискват промени в кода на продукта, а само в 

съпътстващата го документация. Тук влизат дейностите по обновяване и 

преформатиране на документацията. 

3. Свойства на софтуера. Тази група дейности са свързани с промяна на кода, която не води 

до промени във функционалността на продукта. Тук влизат дейности по адаптиране, 

подобряване на бързодействието, превенция и подобряване на четимостта на кода. 

4. Бизнес функционалности. Тази група дейности са свързани с промени, които влияят на 

функционалността на продукта – добавяне, премахване или промяна на 

функционалности. 

В предложения от нас подход изхождаме единствено от анализа на изходния код на 

продукта за да извлечем информация за неговата еволюция. Поради това, дейности, които не 

са свързани с промяна на изходния код на продукта, не могат да бъдат открити. 

За да можем да направим подобен анализ е необходимо да имаме поне няколко 

различни версии на един и същи продукт. В най-добрия случай бихме имали на разположение 

система за управление на кода (CVS [5], SVN [60], GIT [4]), съдържаща промените в продукта 

от неговото създаване до настоящия момент. Когато нямаме подобна информация, можем да 

се задоволим с няколко версии на продукта от различно време. Дори и в случаите, когато 

разработчиците не са използвали  система за управление на кода или данните от нея липсват, 

е много вероятно при издаване на версия на продукта, да е било запазвано моментното 

състояние на кода, за да може да се оправят откритите във версията грешки. 

Анализа, който предлагаме е в следните направления, свързани с развитието на 

софтуера във времето: 

1. Какво е добавено? Обикновено с течение на времето сложността на продукта нараства. 

Появяват се нови методи, класове или цели модули. Информацията за новите неща в 

кода между две версии може да ни даде представа в каква насока е било развитието му, 

но също така и в какъв контекст са извършваните във вече съществуващите модули 

промени. Например даден продукт известно време се е ползвал само чрез командния 

ред. Но от версия  1.3 до версия 1.4 се появява визуален интерфейс. В същото време има 

промени по съществуващия код. С голяма степен на сигурност може да се предположи, 

че те са свързани с новодобавената функционалност. 
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2. Какво е премахнато? В един софтуерен продукт рядко се премахва код. Още по-рядко 

се премахват цели модули. Именно за това подобни събития са индикатор за съществени 

промени в архитектурата на продукта или за сериозен рефакторинг. Много е възможно 

премахнатите класове или методи да са преместени на по-подходящо място. Причина за 

изчезването на един или повече модули, може да е и тяхното обединение. Това се случва 

често когато връзките между два модула се увеличават или стават по-силни с течение на 

времето. Ако имаме такъв случай, това може да се използва като индикатор, че е 

необходим рефакторинг на продукта в тази му част. 

3. Какво е променено? Промените, които можем да наблюдаваме на ниво модул са в 

следните направления: 

a) класове, които са преминали от един модул в друг като резултат от засилване на 

връзките с другия модул или в резултат от рефакторинг.м 

b) засилване или отслабване на връзките между модулите и съответно появяване на 

изолирани модули, които са потенциално излишен код; 

c) промяна на името на модул. В алгоритъма по-горе избираме като име на модул, 

класа с най-висока входяща степен от класове извън модула, тоест това е 

потенциалната входна точка на модула. В този смисъл промяна на името означава, 

че е променена входната точка на модула. Това може да е индикатор и че даден 

модул има две или повече равностойни входни точки. По принцип това не е добра 

практика и такъв модул би следвало да се прегледа и при необходимост да бъде 

приложен рефакторинг. Естествено съществуват и модули с повече от една входни 

точки, за които тази ситуация е нормална. Не е приемливо обаче, когато като 

входна точка за даден модул се появи клас, който не е предвиден да е с такова 

предназначение. Това е признак за сериозни проблеми в дизайна на въпросния 

модул. Когато смяната на името е комбинирана със силно намаляване на броя на 

връзките с останалите модули, това означава че най-вероятно модулът не се 

използва по предназначение и е на път да стане излишен. В този случай е 

подходящо да се отдели частта, която все още се използва, а останалия код да се 

премахне. 

4. Как се е променила архитектурата?  В началото на своето развитие, реализацията на 

един софтуерен продукт съответства на неговата архитектура и дизайн. С времето се 

появяват странични връзки между модулите, които нарушават архитектурата и 

принципа, че от гледна точка на останалите модули, даден модул трябва да се разглежда 
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като „черна кутия“. Решението в такива случаи е или да се промени интерфейса на 

входната точка на модула, или класовете, които се достъпват отвън да се изведат в 

отделен модул. 

За да можем да извършим този анализ разработихме алгоритъм за сравнение на две 

версии на даден продукт на базата на алгоритъма за клъстеризация. Алгоритмът открива 

разликите между две версии на продукта, не само на ниво клас (добавен или махнат клас) но и 

на ниво модул – какво се е променило в модулите между двете версии.  

Целта на въпросния алгоритъм и инструмента който го имплементира е да даде на 

програмиста едно по-добро виждане какво се е променило между двете версии които 

разглеждаме или в по-общ план между няколко различни версии на продукта. В зависимост от 

реализацията инструмента може да извежда обобщен доклад или интерактивно да показва 

разликите между конкретни модули. 

7.1. Алгоритъм	за	сравнение	на	версии	на	даден	продукт	

Алгоритмът, който представяме разчита да получи като вход графи на използванията 

или на извикванията, в който всеки връх има име и върховете са групирани в клъстери 

(модули или компоненти от гледна точка на софтуерните технологии). Такива графи могат да 

се получат като резултат от изпълнението на алгоритъма описан в Глава 5, но може да са 

създадени и с помощта на друг инструмент.  Тук е особено важно върховете на графите да са 

именувани със смислени имена. За разлика от досегашните алгоритми, където се стремяхме да 

изолираме информацията за графа от допълнителните атрибути, какъвто е името или етикета 

на върха, тук ще използваме точно тази „мета“ информация. 

Предложения алгоритъм приема като вход два графа на използванията, предварително 

клъстеризирани с помощта на подходящ алгоритъм за клъстеризация и съответните за всеки 

от графите настройки. 

Алгоритмът се състои от следните стъпки: 

1. Откриване на съответстващи модули. Нека  и  са двата графа които сравняваме. 

При тази стъпка се създава таблица от вида: 

 име  -> ( модул 1 , модул 2 ) 
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Във въпросната таблица се добавя съответствие за всеки модул n от  , което има 

вида: 

	
→ ,  

В горното съответствие namen е стойността на атрибута, съдържащ името на модула 

n. Както се вижда втория елемент от наредената двойка е празен все още. 

След обхождането на всички модули на  , по подобен начин се обхождат и 

модулите на  . При това обхождане се проверява дали съответствие по името на 

текущия модул не присъства вече в таблицата. Ако такова съответствие вече 

съществува, се допълва с текущия модул на втора позиция. Ако не съществува, се добавя 

ново съответствие по името на текущия модул, където първата позиция в наредената 

двойка е празна, а текущия модул е във втората позиция. 

Като резултат от тази стъпка се получава таблица, съдържаща всички имена на 

модули от двата графа и модулите, които им съответстват. За някои имена ще имаме по 

един модул от двата графа, а за други само по модул от единия. Двойките, в които има 

по два върха се запомнят, като казваме, че втория модул наследява първия, между двете 

версии на продукта. За останалите върхове не се казва нищо на този етап. 

2. Откриване на предшествениците. На тази стъпка се откриват клъстерите от   от 

които произхожда всеки един клъстер от  . За целта се обхождат всички модули от  

 и за всеки от тях се създава запис, съдържащ следната информация: 

a) модулът, който се разглежда (n); 

b) всички модули ,  от  , които съдържат върхове, принадлежащи и на  , както и 

бройката на общите им върхове с n, която означаваме с , . За тази цел се 

изпълняват следните стъпки: 

i. Обхождат се един по един модулите на които е разделен  

ii. За всеки модул се обхождат върховете, които съдържа, като за всеки от тях се 

проверява дали се съдържа и в . Ако се съдържа се добавя единица към 

бройката на съответстващите върхове. 

iii. Получената информация се сортира в намаляващ ред на броя на общите на 

всеки модул от   върхове с  n. 

c) броя nnew на новите елементи, който се изчислява като: 
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,  

d) броя на входящите дъги в новия клъстер и общата им тежестм 

e) броя на изходящите дъги и общата им тежест. 

Информацията за всеки клъстер съдържа името на текущия модул, броя на върховете, 

които е наследил от всеки от предшествениците си както като абсолютна бройка, така и 

като процент от върховете на оригиналния модул и процент от върховете на новия 

клъстер. В края на тази информация се извежда и броя на новите върхове като 

абсолютна стойност и процентно изражение, броя на входящите и на изходящите дъги и 

съответстващите им тегла. 

Използването на процентни изражения дава допълнителна яснота. Например ако 50% от 

върховете в един клъстер съответстват на 100% от върховете на някой от 

предшествениците му, а другите 50% съответстват на 100% от върховете принадлежащи 

на друг от предшествениците му, това означава, че новия клъстер е резултат от 

обединението на предшествениците си. Толкова чист вариант обаче се случва рядко. По-

честия случай е когато новия клъстер съдържа част от върховете на предходните, но не 

всички. Възможно е също да съдържа и малки части от други клъстери, както и изцяло 

нови върхове. 

За броя на дъгите не е подходящо да се извежда подобна статистика, като тази на 

върховете. Причината е, че в повечето случаи трудно може да се намери съответствие 

между дъгите на предшествениците и текущия клъстер. Изключение има само когато 

текущия клъстер има само един основен предшественик и като цяло няма големи 

промени в проекта между двете версии, за да имаме съответствие на дъгите и на имената 

на останалите клъстери. 

3. Извличане на информация за наследниците. В предходната стъпка бе извлечена 

голяма част от информацията, необходима за да се проследи развитието на софтуера 

между две версии. Информацията, която се извлича в тази стъпка до голяма степен 

повтаря това, което е извлечено в предходната стъпка, но от гледната точка на 

първоначалната версия. За всеки модул m от  се създава запис със съдържание 

подобно на това от стъпка 2: 

a) Модула, който се разглежда (m); 
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b) всички модули ,  от  , които съдържат върхове, принадлежащи и на  , както 

и бройката на общите им върхове с m, която означаваме с , . Алгоритъмът за 

получаването им е същия като при стъпка 2; 

c) броя на премахнатите елементи. Това е тази част от информацията, която липсва в 

структурите от предходната стъпка, тъй като те не могат да знаят за наличието на 

изтрити елементи; 

d) броя на входящите дъги и общата им тежест; 

e) Броя на изходящите дъги и общата им тежест. 

В резултат на така получената информация, разработчика е в състояние да определи 

хронологията на дадения модул между двете версии на продукта които разглежда. 

7.2. Реализация	на	алгоритъма	

Описания алгоритъм разчита в голяма степен на алгоритъма за клъстеризация и най-

вече на бързото му изпълнение, поради което бе реализиран на Java. 

Като параметри към реализацията се подават списък с версиите, които ще искаме да 

сравняваме или те се зареждат една след друга. Всяка версия се клъстеризира, използвайки 

собствения си набор от параметри. Това позволява да клъстеризираме всяка версия на 

продукта с оптималните за нея настройки. Когато искаме да изпълним алгоритъма, всички 

версии на продукта, които още не са клъстеризирани, се клъстеризират. 

Ето какъв е основния изглед на приложението: 
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На фигурата по-горе е показана информацията за модула KeepAliveOutputStream. 

Информацията е разделена в три секции – брой на елементите от модули от предната версия, 

съставящи текущия модул, брой на изцяло новите класове и статистика за входящите и 

изходящите дъги от модула и тяхната обща тежест. 

Информацията между текущата и предишната версия се получава при избиране на 

празно пространство на основния екран. В този случай за всеки модул от предходната версия 

се дава информация къде са се разпределили елементите му по модули в текущата и съответно 

броя на изтритите елементи. 

Във използваната визуализация, всеки модул от така клъстеризираните графи е 

представен, чрез кръгче в различен цвят с размер, зависещ от броя на елементите в модула. 

Цветовете на различните модули са избрани произволно, с цел да се различават по-лесно и 

нямат друго значение. За всеки модул освен кръгчето, което го представлява има и описание, 

съдържащо броя на елементите в модула, записан в квадратни скоби, следван от името на 

самия модул, ако има такова.  

Основната част от реализацията на алгоритъма е събрана в класа EvolutionAlgorithm, а 

два помощни класа NodeInfo и ReverseInfo, служат за съхраняване на данните и извеждането 

им в текстов вид. Реализацията на последните два класа може да се види в Приложение Д. 

 Като начална точка можем да разглеждаме метода execute(). В него се извършва 

клъстеризация на тези версии, които не са пуснати ръчно от потребителя. След това се 

извършва сравняване на резултатите от клъстеризацията (след стъпка 18) между всеки две 

последователни версии. Резултатите от сравнението се запазват в структурите straightInfos и  

reverseInfos, съдържащи съответно информация как се трансформира дадения модул към 

следващата версия и съответно от къде идват съставящите на даден модул в предишната 

версия. 

В процеса на сравнение сме направили едно допълнение – когато два върха си 

съответстват (тоест имат едно и също име), преместваме върха от втория граф на 

координатите, на които е в предишния. По този начин се улеснява визуалното проследяване 

на еволюцията между версиите. Като допълнение може да се направи, ако някой връх има над 

50% от елементите на връх от другия граф също да заема неговите координати.  
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Глава	8.	 Откриване	на	повтарящ	се	код.	

В тази глава ще представим алгоритъм, използващ едновременно граф на извикванията 

и граф на използванията, за целите на откриване на повтарящ се код в рамките на даден 

софтуерен продукт [63]. 

В процеса на разработка на един софтуерен продукт, кодът му непрекъснато се 

променя. Често тези промени се извършват от различни разработчици с различни познания за 

структурата на софтуера. В резултат, често се случва някои функционалности да се повтарят 

на различни места в кода без съществени разлики между тях. Според някои изследвания [64; 

65] в един голям проект средно между 7 и 23 процента от кода се повтаря. Въпреки че 

понякога повтарящия се код е полезен [66], в повечето случаи той създава проблеми с течение 

на времето [67] – кодът става трудно разбираем, промените в един фрагмент от кода 

(например корекция на грешки) не се разпространява в останалите „копирани“ фрагменти. 

Подобни проблеми обикновено се откриват случайно или при целенасочен и обстоен 

преглед на кода именно с цел рефакторинг. В повечето случаи обаче такива проблеми остават 

незабелязани или дори да бъдат забелязани, не се предприемат стъпки за тяхното 

разрешаване, тъй като се изисква значително време за разбиране и изучаване на кода  от 

страна на разработчика, а корекциите в него предизвикват неконтролируеми промени в 

поведението му. Автоматизирания анализ на кода позволява бързо и ефективно откриване на 

повтарящи се части. 

От литературата са известни множество алгоритми за откриване на повтарящ се 

програмен код [68; 69; 70; 71; 72], като всеки от тях има своите предимства и недостатъци. 

Тук предлагаме нов алгоритъм за ефективно откриване на повтарящ се код в рамките на даден 

продукт. Целите на тази разработка са следните: 

1. Да дадем възможност за систематично и автоматично откриване на повтарящ се 

код в целия анализиран продукт. 

2. Алгоритмът и съответната му имплементация да са достатъчно бързи дори за 

големи обеми от код. 

3. Достатъчно висока точност на разпознаването. Тоест да се минимизира броя на 

елементите, грешно разпознати като повтарящ се код и да се минимизира броя 

на повтарящите се фрагменти код, които не са разпознати като такива. 
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 Приложими са евристични подходи за преобразуване, които не увеличават 

съществено дължината или сложността на  кода. 

Макар втората дефиниция да открива един много широк клас от случаи на повтарящ се 

код, тя също има възможност за разширение. 

Дефиниция 3. Казваме, че две парчета код се повтарят, ако значителни части от кода 

са еквивалентни в смисъла на дефиниция 2. Тук терминът „значителна част“ може да има 

различен списъл според гледната точка на разработчика анализиращ кода. 

Тази дефиниция позволява откриването на онези случаи, в които имаме две като цяло 

еднакви парчета код, които имат разлики в някои свои части. До такава ситуация се достига, 

когато някой метод се изкопира и след това се добави или промени нещо в него. 

Тук също възникват въпросите дали винаги е възможно сливане на повтарящите се 

части от кода и в кои случаи това би било смислено и полезно. 

За начало ще дадем отговор на първия въпрос – дали е възможно елиминиране на 

повтарящия се код. Нека разгледаме два метода m1 и m2, които са повтарящ се код в смисъла 

на дефиниция 3. Това означава, че те могат да се представят в следния вид: 

…  

…  

Където Ai е подобно  с Bi съгласно дефиниция 2 за всяко ∈ 1, , а xj e различно от yj 

за всяко ∈ 1, 1  и xn e различно от yn или и двете са празната дума. Тогава е възможно 

елиминиране на повтарящия се код, в случаите, в които всяко xi и yj може да бъде извлечено 

като метод. След изпълняване на такава промяна двата метода ще станат повтарящи се 

съгласно Дефиниция 2. Тоест в една голяма част от случаите е възможно елиминиране на 

повтарящ се код според Дефиниция 3. 

Остава открит въпроса дали е удачно подобно решение. В случаите, когато подобните 

части на двата метода са достатъчно големи рефакторинга има смисъл, тъй като улеснява 

поддръжката. В същото време не бива да забравяме, че всяко различие налага появата на два 

нови метода при предложения механизъм за рефакториране. Следователно, когато различията 
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8.2. Алгоритъм	за	откриване	на	повтарящ	се	код	

След като специфицирахме дефинициите за повтарящ се код, върху които базираме 

изследването, по-нататък ще опишем самия алгоритъм за откриване на повтарящ се код: 

Алгоритъм за откриване на повтарящ се код базиран на граф на извикванията и 

граф на използванията 

1. Създава се статистически граф Gs на извикванията за целия продукт, като дъгите 

се определят само от извикваните методи. Всеки връх на графа ni притежава 

уникален номер, като редът на номерата е без значение. 

2. За всеки от връх ni на G се дефинира идентификатор, състоящ се от честотите на 

извикванията към съседните му върхове подредени в низходящ ред, следвани от 

съответните номера на върхове. Тоест ако методът, съответстващ на върха n5 

извиква методите, съответстващи на върховете n4,n7 и n12 съответно по 4,2 и 5 

пъти, получения идентификатор би изглеждал като „5,4,2:12,4,7“ 

3. Получените в предната стъпка идентификатори сортираме във възходящ ред. 

4. Всеки два идентификатора от горния списък, които са съседни или имат еднакви 

честоти на извикванията са потенциално повтарящ се код. Ако два 

идентификатора имат еднакви честоти, но различни номера на върхове, те може 

да са повтарящ се код по втората дефиниция, а ако имат и еднакви върхове – и 

по първата. Всички такива двойки, имащи повече от minimumLimit дъги се 

отбелязват за по-подробна проверка на следващ етап. 

5. Създава се каноничен граф Gc на извикванията за анализирания код, като се 

включват като върхове конструкторите и полетата на класовете. Потенциално 

могат да се включат под формата на специални функции, условни оператори и 

оператори за цикъл. 

6. Получените потенциално повтарящи се парчета код от стъпка 4 се анализират 

допълнително с помощта на каноничния граф по следния начин: 

Нека n1 и n2 са текущо разглежданите върхове, а и  са съответните им 

изходящи степени. 

a. Ако ,то текущо разглежданата двойка не е повтарящ се код. 

b. Ако 	 minimumDetailLimit или   minimumDetailLimit, 

двойката се пропуска и не се анализира повече. 
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c. Дъгите на n1 и n2  се сортират по ред на срещането им в кода. 

d.  Двата списъка от дъги се обхождат последователно, като на всяка стъпка 

се изпълняват следните операции: 

i. Ако номера, присвоен на върха, сочен от изходящата дъга от 

първия списък, има същия временен номер като върха, сочен от 

изходящата дъга от втория списък, се преминава към следващата 

итерация. 

ii. Ако и двата върха нямат присвоени временни номера, им се 

присвоява нов временен номер (един и същ за двата върха). 

iii. Ако двата изходящи върха имат различни временни номера или 

единия има временен номер, а другия няма, обхождането се 

прекратява и считаме, че двете парчета код не са повтарящ се код. 

e. Ако след обхождането на двата списъка не е установено, че нямаме 

повтарящ се код, двойката върхове се запомня като повтарящ се код. В 

този случай двата върха от статистическия граф на извикванията се 

добавят в общ клъстер. Ако някой от разглежданите върхове вече 

принадлежи на някой клъстер, другия се добавя в същия клъстер. В 

противен случай n1 и n2  се добавят към нов клъстер, носещ името на 

първия от тях. 

7. От оригиналния статистически граф на извикванията се премахват онези 

върхове, които все още не са в клъстер. Като резултат получаваме граф, 

съдържащ повтарящите се методи, групирани по подобие. В някои случаи 

можем да имаме не само два повтарящи се метода, но и повече. 
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Двата параметъра до голяма степен се припокриват, като различията идват от това, кои 

конструкции участват в съответния граф. В първия случай се отчитат само директните 

извиквания на методи. Трябва да се има в предвид, че в общия случай те са малко – рядкост са 

в практиката методи, викащи повече от 10-15 други метода. Затова подходящите стойности за 

този параметър са между 0 и 5. По-високи стойности са възможни, ако търсим само много 

сложните повтарящи се методи.  

От друга страна втория параметър отчита всички възможни конструкции – обръщение 

към поле, условни оператори и оператори за цикъл, както и директни извиквания на методи и 

конструктори. Прекалено ниска стойност на този параметър ще позволи определяне като 

повтарящи се на методи, връщащи или записващи дадено поле на класа, което е безсмислено 

от практическа гледна точка. Висока стойност на този параметър също може да намали броя 

на откритите повтарящи се методи. За същата версия на Ant променихме този параметър от 3 

на 15 и броя на откритите двойки повтарящи се методи се намали от 242 на 15 – 

изключително драстично намаление (при стойност 0 на minimumLimit). Присвояване на 

стойност -1 и на двата параметъра довежда до появата на 407 двойки повтарящи се методи.  

8.4. Сложност	и	бързодействие	на	алгоритъма.	

Сложността на представения алгоритъм може да се изчисли спрямо две различни 

величини : 

 n - брой на методите в разглеждания проект, съответстващ на броя на върховете 

в графите на извикванията; 

 k – брой на дъгите в каноничния граф на извикванията. 

Сложността на стъпки 1 и 5 в такъв случай можем да определим като O(n) и съответно 

O(k), тъй като е необходимо да обходим всички методи в проекта за да създадем графите на 

извикванията. Същото важи и за стъпка 2, където обхождаме всичките върхове за да им 

създадем идентификаторите, а за всеки връх обхождаме изходящите му дъги, минавайки по 

този начин през всяка дъга по веднъж. 

Сложността на стъпка 3 е O(n.log(n)) – това е сложността на алгоритъма за бързо 

сортиране. 
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Максималната сложност на стъпка 4 е O(n2) . Тя се достига в случай, че всички 

идентификатори предполагат повтарящи се един със друг методи. Това не е така в общия 

случай. 

Максималната сложност на стъпка 6 е O(n2) по същите причини. Тук за всеки връх се 

разглеждат дъгите му в графа на извикванията, което предполага, че за всеки два прилежащи 

върха ще се разглеждат и прилежащите им изходящи дъги. Това означава, че в най-лошия 

случай всяка дъга ще се разглежда n-1 пъти – по един за всяко сравнение, в което участва 

началния и връх. В резултат на това сложността на стъпка 6 е O((n-1)k). 

Стъпка 7 има сложност O(n), тъй като се обхождат всички върхове. 

Като резултат можем да определим максималната сложност на алгоритъма като O(n2) 

спрямо n, и като O((n-1)k) спрямо k. Минималната сложност е съответно O(n.log(n)) спрямо n 

и O(k) спрямо k. Тя би се достигнала в случаите, когато идентификаторите отговарящи на 

потенциално повтарящ се код, са групирани по двойки. В този случай през всеки връх и всяка 

дъга ще минем не повече от веднъж на стъпки 4 и 6. 

Макар така изчислената сложност на алгоритъма да изглежда висока, в реалните 

случаи тя се движи по-скоро към долната, отколкото към горната граница, тъй като 

обикновено броя на повтарящите се методи в един проект е относително малък в сравнение с 

общия брой методи. 

За да проверим на практика каква е сложността, изпълнихме алгоритъма върху 3 

различни версии на Ant [16] – 1.3, 1.5 и 1.7. Всяка следваща версия има все повече код и 

можем да определим приблизително сложността на алгоритъма като сравним нарастването на 

времето за изпълнение спрямо нарастването но броя дъги и върхове в графа. Осигурихме за 

целите на експеримента еднаква среда за изпълнение на алгоритъма върху трите версии - 

операционна система, процесор, версия на Java и т.н. Експерименталната постановка 

ограничава влиянието на „шумове“ - измерванията се извършват програмно в началото и в 

края на изпълнението на алгоритъма и по време на изпълнение не се изпълняват други 

приложения. 
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Версия n k  ( ) d (d ) d(nlog(n))  (dk) d(n2) (d(nk)) 

1.3 16578 43901 6(0,092)     

1.5 32991 94254 20(0,12) 3,33(1,3) 2,13(2,15) 3,96(4,27) 

1.7 52394 144194 37(0,26) 1,85(2,16) 1,65(1,52) 2,52(2,42) 

Таблица.10. Сравнение на резултатите от алгоритъма при няколко версии на Ant 

В горната таблица сме използвали следните означения: 

n – брой на върховете в графа (реално броя на методите в кода) 

k – брой на дъгите н графа (брой на извикванията) 

 – време за изпълнение на целия алгоритъм 

 – време за изпълнение на алгоритъма без извличането на самия граф 

d  – съотношението на времената за изпълнение на целия алгоритъм между две 

съседни версии на продукта 

d  – съотношението на времената за изпълнение на алгоритъма без извличането между 

две съседни версии 

d(nlog(n)) – съотношение на минималните оценки спрямо n за две съседни версии 

d(k) – съотношение на минималните оценки спрямо к за две съседни версии 

d(n2) – съотношението на максималните оценки спрямо n за две съседни версии 

d(nk) – съотношението на максималните оценки спрямо к за две съседни версии. 

Както се вижда от таблицата по-горе, съотношението на времената за изпълнение на 

алгоритъма върху различни версии на продукта никога не достига съотношението на 

максималните оценки, по-скоро се движи близо да средно геометричното на най-добрите и 

най-лошите съотношения. 

Трябва да отбележим също, че времето за изпълнение на алгоритъма като цяло е много 

добро и е подходящо за практическо приложение – Ant 1.7 има 1113 класа и общо около 

200000 реда код. 
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площ. Подобна техника (възможно най-опростена) използвахме при имплементацията на 

алгоритъма за клъстеризация за подобряване на четимостта на резултатите.  

8.6. Подобни	разработки	

J. Johnson [72] разработва алгоритъм за откриване на повтарящ се код, базиран на 

сравнение на отпечатъци от текста. Въпреки че използва евристика за намаляване на броя на 

отпечатъците и съответстващите им кодове, предложения алгоритъм има сложност от 

O(l.log(l)), където l е броя на редовете код в програмата. Реално с помощта на приложените 

евристики, сложността на алгоритъма значително намалява (един отпечатък може да дава 

информация за повече от един ред). Недостатък в случая е, че се разглежда програмата като 

текст, игнорирайки особеностите на конкретния език за програмиране. Голяма част от 

повтарящ се код могат да останат скрити дори само поради смяна на имена на променливи. 

Тоест този алгоритъм открива повтарящи се фрагменти код само според Дефиниция 1. 

CCFinder [71] използва алгоритъм, базиран на разделянето на кода на лексеми. 

Инструментът позволява игнориране на имената на идентификаторите, коментарите в кода и 

празното пространство. Инструмента обработва кода позволявайки унификацията на леко 

различни конструкции. Това го прави много по-гъвкав в сравнение с текстово базираните 

алгоритми. За анализ на големи обеми код алгоритмът трябва до обходи всички комбинации 

от лексеми (реално се съкращават част от възможностите, но порядъка остава същия). При 

нашия подход в първия етап на алгоритъма се съставя отпечатък за всеки метод базиран на 

извикваните от него методи, и след това се анализират само потенциално повтарящите се 

комбинации, което дава значително ускорение базирано на филтрирането на голяма част от 

възможните двойки код. 

CloneDr [70] използва хеш функция върху абстрактни синтактични дървета като по 

този начин получава значително подобрение на скоростта. Същевременно избраната от 

авторите хеш функция позволява елиминирането на листата в дървото (имената на 

идентификаторите), както и разликите при комутативни операции (a+5 и 5+a се считат за 

еднакви изрази). Нашия подход е много близък до техния, но вместо да дефинираме хеш 

функция за цялото дърво, ние използваме само малка част от него (извикванията на функции). 

Това ни позволява да считаме за подобни много по-голям клас от повтарящи се двойки код. 
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CloneDigger [69] използва техника за сравняване на синтактични дървета, позволяваща 

да се игнорират по-големи промени в кода, при запазване на структурата на дървото. 

Получените дървета се разпределят в класове на еквивалентност по подобен на CloneDr 

начин. 

Davey и др. [73] използват невронни мрежи за да откриват повтарящи се процедури. 

Представените тук алгоритми са само малка част от съществуващите такива, но всеки 

от тях е представителен за специфичен клас от подходи за откриване на повтарящ се код – от 

чисто текстови до базирани на синтактични дървета, метрики и невронни мрежи. 

В заключение можем да кажем, че представения от нас алгоритъм има предимства 

спрямо всички подобни на него подходи както в областта на бързодействието, така също и в 

обхвата на откритите повтарящи се фрагменти. 
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Един клас-божество може да изпълнява едновременно функциите на библиотека, 

диспечер и същевременно да имплементира голяма част от бизнес логиката. В такива случаи 

останалите класове в модула съдържат предимно данни или части от логиката, които по 

технически причини се налага да се изнесат в друг клас (например основния екран на едно 

приложение и специфичен диалогов прозорец, който се показва в някои случаи). В много 

случаи останалите класове в модула нарушават принципите за капсулация на данните, 

позволявайки на класа-божество директно да променя или да достъпва необходимите му 

данни. В езиците които го позволяват, класовете-божества съдържат под формата на 

вътрешни класове някои от останалите класове в модула. 

Очевидните недостатъци на наличието на клас-божество в кода са много високата 

сложност както на самия клас, така и на съставящите го модули и като следствие от това 

трудната поддръжка. При тях съществено е нарушен основен принцип в софтуерния дизайн, 

за висока кохезия и слаба свързаност а именно класовете-божества са силно свързани и слабо 

кохезионни. Този тип класове имат склонност да се разрастват и с лекота достигат размери от 

порядъка на три до пет хиляди реда код. С течение на времето кодът на един такъв клас става 

все по взаимно зависим, като поддръжката му изисква все повече време от страна на 

разработчиците и за това те отлагат промените и рефакторирането до последния възможен 

момент. 

В практиката е рядкост да имаме клас-божество, спрямо цялата програма или проект, 

освен в случаите в които разглеждания проект е достатъчно малък. В същото време в много от 

модулите в даден проект е възможно да има клас-божество. 

9.2. Причини	и	механизми	за	появата	на	класове‐божества	

В следващите параграфи ще разгледаме механизмите за появата на класовете божества. 

В това отношение съществуват два процеса, които описват явлението и обясняват неговото 

широко разпространение. 

Единия процес започва от относително малък клас със специфична функционалност. С 

течение на времето към функционалността, предоставяна от този клас се появяват все повече 

и повече изисквания, като в някои случаи даден код се добавя именно в него не по логически, 

а по чисто технически причини. 
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Нека разгледаме следния пример за илюстрация: 

1. Нека имаме класа ObjectsCache, който реализира кеш и има два метода – 

add(CompositeObject obj) и get(String id), където id е сложен идентификатор на 

някой от обектите в кеша. Поради функцията, която изпълнява въпросния кеш 

обектите от този клас са достъпни в повечето класове на модула. 

2. В даден момент се налага обектите, които се поставят в кеш паметта да се 

зареждат от база данни, като за тази цел се подава някой от наличните им 

идентификатори. Тъй като след това трябва да се запишат в кеша, свързването с 

базата данни се реализира в същия клас. 

3. В даден момент се налага да се определи дали даден обект има специфично 

свойство по логика, която не е част от самия обект. Въпросната логика се 

имплементира в кеша (въпреки че няма общо с него), тъй като той е наличен 

навсякъде, където тя ще се използва. 

4. По този начин малко по малко класа ObjectsCache добива все повече и по-

различни функционалности. В даден момент функции, присъщи на други 

класове в модула, се прехвърлят към него, за да бъдат достъпни в целия модул. 

Описания по-горе пример е взет от реален фирмен проект и този клас достигна над 

1000 реда код преди да бъде идентифициран да се предприемат мерки. 

Втория процес, описващ появата на класове-божества е свързан с недоброто планиране 

на новите модули в кода. Това се случва, когато във връзка с ново изискване към продукта, се 

налага създаване на нов модул. Много често времето за дизайн и планиране на новия модул е 

крайно недостатъчно. В такива случаи цялата логика на модула се слага в един единствен 

клас, като се добавят допълнителни класове само за данните. Този подход е добър, когато 

логиката на модула е ясна и обозрима, какъвто обикновено е случая в първите етапи на 

развитието му. С течение на времето към новосъздадения модул се появяват нови изисквания, 

както и нови функционалности. По естествен път те се добавят към първоначалния клас, дори 

когато могат естествено да бъдат отделени в други класове. Нови класове се добавят само 

когато са необходими контейнери за данни. 

Нека дадем един пример за този процес: 
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1. Нека ни е нужен модул преобразуващ клас на Java в дървовидна структура, съдържаща 

само класа и методите му. Логиката зад тази задача е относително проста и ние я 

реализираме с помощта на два класа – Parser и Node. Класът Node съдържа само данни, 

докато класът Parser съдържа цялата необходима логика. 

2. В даден момент се появява изискване дървовидната структура да съдържа  елементите 

на класа до ниво израз, тоест в дървото към върховете, съответстващи на класовете и 

методите трябва да се добавят и съставящите ги конструкции – цикли, условни 

оператори и изрази от всички нива на вложеност . Задачата значително се усложнява, 

тъй като броя на  възможните конструкции нараства значително. Въпреки това логиката 

остава в класа Parser. 

3. Появява се ново изискване да се стигне до ниво променлива, тоест да се създаде 

синтактично дърво на класа. Отново логиката се съсредоточава в същия клас. 

В края на този процес класът Parser достигна размер от над 3000 реда код, като 

поддръжката му, както и каквито и да е промени в него бяха трудни или почти невъзможни. 

Във всеки един момент от еволюцията на този модул беше възможно логиката да се изнесе в 

няколко класа, но това не беше направено. С добавянето на нови изисквания и връзки в кода, 

тази задача става все по-трудна. 

Поради проблемите които създават, навременното откриване на класове-божества 

може сериозно да спомогне за подобряване на качеството и четимостта на кода. Поради тази 

причина създадохме алгоритъм, базиран на използване на графи на извикванията и 

използванията, който ефективно открива съществуващи и потенциални класове божества. 

9.3. Алгоритъм	за	откриване	на	класове‐божества	

Алгоритъмът, който ще разгледаме [76] може да бъде управляван чрез следния набор 

от параметри: 

1. outboundPercent – този параметър контролира колко трябва да е броя на дъгите, 

излизащи от даден клас спрямо броя на класовете в прилежащия му модул, за да се 

счита, че този клас вероятно е клас-божество. По подразбиране стойността на този 

параметър е 70 процента. 

2. internalConnectivityCoef – този параметър контролира съотношението между 

вътрешните дъги и броя на елементите в класа, при което считаме, че дадения клас е 
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достатъчно сложен за да бъде разглеждан като клас-божество. По подразбиране 

стойността на този параметър е 1. 

3. externalConnectivityCoef – този параметър контролира съотношението на броя на 

вътрешните за класа дъги, към излизащите извън него, при което го разглеждаме като 

клас-божество. По подразбиране този параметър има стойност 1. 

4. minSize – минимален размер на клас-божество в брой методи. 

 

Следва описанието на самия алгоритъм: 

1. Създава се статистически граф на извикванията за анализирания продукт, в който се 

включват както извикванията на методи, така и използванията на променливи. 

2. Получения в стъпка 1 граф се клъстеризира с помощта на подходящ алгоритъм. Като 

алтернатива на тази стъпка може да се използва граф на използванията за продукта, 

който ще даде по-добра точност при клъстеризацията. Също така е възможно да се 

използва клъстеризация на графа, получена от външен инструмент. Както споменахме 

по-горе, класовете-божества се проявяват в рамките на даден модул и техните свойства 

могат най-лесно да бъдат проследени в рамките на съдържащия ги модул. Поради тази 

причина добрата клъстеризация е съществена за представянето на нашия алгоритъм. 

3. Теглата на всички дъги в оригиналния статистически граф на извикванията се 

приравняват на единица. Целта на тази стъпка е на по-късен етап да може да се преброят 

дъгите, излизащи или влизащи в даден клас и да се сравнят с дъгите  на останалите 

класове. В същото време за алгоритъма не е важно колко пъти един метод вика или 

използва друг, а по-скоро колко различни метода използва. 

4. Всички върхове принадлежащи на даден клас се обединяват по следния начин: 

a) Всеки връх се етикира с броя на елементите които обединява. 

b) Дъгите, сочещи към някой от върховете в класа се пренасочват към новия 

обединяващ връх. 

c) Дъгите, започващи от някой от елементите в класа, започват от новия обединяващ 
връх. 

d) Дъгите, които започват и свършват в елементи от един и същи клас, се обединяват 

в една циклична дъга с тегло, равно на общия им брой. 

e) Повтарящите се дъги към и от новия връх се заменят от една дъга, с тегло сумата 

от теглата им. 
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Ефектът от изпълнението на тази стъпка е, че се получава граф на извикванията, но 

върховете му са класове, а не методи. Тук е редно да се отбележи и какво се случва с 

връзките между методите в рамките на един клас. В резултат на тях се получават 

циклични дъги върху дадения връх – нещо, което съществено ще използваме в 

следващите стъпки. 

5. Върховете на получения граф се обхождат и се отделят тези върхове, които имат повече 
от minSize елемента (методи и полета). С това ограничение се елиминират класовете, 
които са твърде малки. Такива класове  са водещи във модул от няколко класа, но все 
още са твърде малки за да се нуждаят от преработка и има голяма вероятност с 
разрастване на модула останалите класове да се разраснат. 

6. От получения списък се отделят тези върхове, които имат външни дъги с повече от 
outboundPercent от елементите в модула, на който принадлежат. Ако стойността на 
outboundPercent е близка до 100%, в резултат ще се получи списък от най „алчните“ 
класове. Стойности над 50% вече говорят за проблемен клас – ако не клас-божество, 
това може да бъде диспечер. При всички случаи такива класове трябва да получат 
специално внимание и при необходимост да се рефакторират. 

7. От получения в точка 6 списък се отделят върховете (класовете), които имат 

съотношение на вътрешните дъги към броя на елементите в класа, по-голямо от 

internalConnectivityCoef. Тази стъпка елиминира класовете диспечери, тъй като този тип 

класове обикновено не имплементират сериозна вътрешна логика, а служат по-скоро за 

входна точка към съдържащия ги модул. Възможно е този тип класове да запомним в 

отделен списък, като страничен ефект от изпълнението на алгоритъма. 

8. От получените в точка 7 върхове, се предлагат за рефакторинг  тези, които имат 

съотношение на теглото на вътрешните дъги, към сумата от теглата на изходящите дъги, 

повече от externalConnectivityCoef. Тази стъпка гарантира високата вътрешна сложност 

на оставащите класове. Те не само трябва да имат силна вътрешна свързаност, но и тя да 

е по-голяма от външната.  

Така получения алгоритъм открива и маркира като потенциални „класове-божества“, 

тези класове, които имат достатъчна вътрешна свързаност за да не се считат просто за 

диспечери, едновременно с това имат относително голямо количество методи и променливи и 

се обръщат към голяма част от класовете от същия модул. Тук трябва да се обърне внимание, 

че в стъпка 5 се разглеждат всички външни дъги – тоест класа може както да използва, така и 

да бъде достъпван от голяма част от класовете в модула си. Всички тези критерии в 

комбинация дават гаранция, че получения в края на алгоритъма списък съдържа  именно 

класове-божества или потенциални такива. 
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9.4. Сложност	и	бързодействие	

Сложността на алгоритъма ще определим спрямо броя на върховете в графа на 

извикванията, който ще означим с n. За да определим сложността на целия алгоритъм ще 

разгледаме първо сложността на всяка от съставящите го стъпки. 

Стъпка 1 има сложност O(n), тъй като за създаване на графа на извикванията минаваме 

по веднъж през всеки от методите. 

По-интересен е случая със Стъпка 2. Ако се използва готова клъстеризация, тя има 

сложност не повече от O(n) – необходимия брой операции да се прочете клъстеризирания 

граф. Ако се използва алгоритъм за клъстеризация, сложността нараства до сложността на 

съответния алгоритъм – в случай, че използваме алгоритъма описан в Глава 5 до O(n3). 

Сложността на стъпка 4 също е O(n) – обхождат се всички върхове и всеки от тях се 

добавя в някой клъстер. Съхранението и извличането на подходящите клъстери за даден 

метод е задача с константна сложност и не влияе на сложността на стъпката като цяло. 

Стъпка 5 е със сложност O(n), тъй като се обхождат всички върхова на графа. Тъй като 

в резултат се отделят част от класовете (клъстерите получени в стъпка 4), резултатния списък 

е поне minSize пъти по-малък от броя на върховете на графа, тъй като всеки клас трябва да 

има поне minSize елемента. 

Стъпки 6,7 и 8 също са със сложност O(n), като при всяка от тях се обхожда един все 

по-кратък списък от класове. 

Като резултат от определянето на сложностите на стъпките, можем да определим и 

резултатната сложност на алгоритъма. В случаите, когато използваме готова клъстеризация тя 

е O(n), а в случаите когато използваме нашия алгоритъм за клъстеризация е O(n3). При 

използване на друг алгоритъм за клъстеризация сложността е максималната от сложността на 

използвания алгоритъм и O(n). 

За да определим реалното бързодействие използвахме отново три различни по размери 

версии на Ant – 1.3, 1.5 и 1.7, като отчетохме както цялото време за изпълнение, така и 

времето необходимо за клъстеризацията. 
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Версия n Време за клъстеризация (s) Време за изпълнение без клъстеризация (s) 

1.3 16578 32,47 0,3 

1.5 32991 38,93 0,54 

1.7 52394 57,82 0,72 

Таблица.11. Времена за изпълнение на алгоритъма за откриване на класове-божества върху различни версии 
на Ant. 

От горната таблица могат да се направят следните изводи: 

Сложността на времето без изпълнение без клъстеризацията е много близка до 

линейната, но е по-малка от нея. Ако наистина имахме линейна сложност Ant 1.5 би трябвало 

да мине за 0,59 секунди а Ant 1.7 за 0,94. 

Скоростта на изпълнение е достатъчно добра и позволява използване на инструмента 

реализиращ алгоритъма в ежедневието. 

9.5. Резултати	и	експерименти	

Изпълнихме алгоритъма върху Ant 1.5 и 1.7 с цел откриване на потенциални класове 

божества. 

В процеса на тестване се установиха следните интересни факти: 

1. Стойност на outboundPercent от 70 е твърде голяма и при нея алгоритъма не 

намира резултати. След анализ на ситуацията се оказа, че автоматичната 

клъстеризация не дава достатъчно малки модули, за да може класовете-

божества да са ясно видими. Стойности от 50 и по-малки обаче са достатъчно за 

получаване на резултати. 

2. Стойности на internalConnectivityCoef над 1 също силно ограничават 

резултатите. Причините са, че в много от случаите имаме променливи или 

методи които не се използват в рамките на класа, а само от външни обекти. Този 

тип методи са често срещани при библиотечните класове, но класовете-

божества често изпълняват и такава функция. 
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В заключение можем да кажем, че предложения алгоритъм е в състояние да открива 

класове-божества спрямо зададени параметри, като в същото време има достатъчно добро 

бързодействие за да е подходящ за използване в практиката. 

Алгоритмът може да бъде подобрен като се добави статистика и за броя на 

експлицитните преобразувания на обекти в рамките на класа като критерий. Класовете, които 

търсим, често имат знания за вътрешната структура на класовете, които ползват. Те използват 

тези знания за да достигнат до данни, които по принцип не би трябвало да виждат. 

9.7. Подобни	разработки	

В своята статия Fokaefs и др. [77] описват плъгин за Eclipse, който е в състояние да 

разпознава класове-божества. Този алгоритъм обаче засяга, частните случаи, в които класът 

може по лесен начин да бъде разделен на части (повече за това ще кажем в следващата глава). 

Повечето класове-божества обаче не могат да бъдат разделени лесно на части поради високата 

си степен на сложност. Добавянето  на клъстеризация като финална стъпка в нашия алгоритъм 

би могло да даде представа как съответния клъстер би могъл да се раздели на части. Тази 

функция обаче умишлено сме я пропуснали, тъй като в разглежданите класове, тя би могла 

по-скоро да подведе, отколкото да помогне на програмиста. 

Smith и Williams [78] разглеждат въпроса с класовете-божества и дават някои насоки за 

рефакторинга им, но не предлагат цялостен алгоритъм. 
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Глава	10.	 Откриване	 на	 класове,	 подходящи	 за	 разделяне	 на	

части	

Класовете, които ще разглеждаме тук са такива, които с лекота биха се разделили на 

два или повече относително независими класа. Този тип класове могат да са както малки, така 

и големи, могат да отговарят за две или три различни задачи (в по-редки случаи и повече), 

всяка от които е добре дефинирана в рамките на класа – притежава собствен набор от методи 

и данни и е относително независима от останалите задачи в класа. Някои автори разглеждат 

тези класове като класове-божества [77], но това не е задължително да е така, както ще 

покажем в следващите параграфи. 

На такива класове трябва да се обръща внимание и да се рефакторират във възможно 

по-ранен момент, тъй като правят кода нечетим и често имат тенденция към разрастване. 

Разбираемостта на кода значително се влошава, когато задачите, които един такъв клас 

изпълнява, започнат да споделят общи методи или данни, затруднявайки както откриването 

им, така и евентуалния им рефакторинг. 

Класовете, за които говорим тук в някои случаи могат да бъдат разглеждани като 

начална стъпка към клас-божество. В други случаи те могат да са начална фаза от развитието 

на нов модул. Съществуват и класове-божества, при които е възможно лесно разделяне на по-

малки класове. В повечето случаи методите в класовете-божества са твърде свързани един с 

друг и алгоритмите за клъстеризация не биха разпознали отделните части, които биха могли 

да се обособят като нови класове. При всички случаи на класовете, които имат нужда да бъдат 

разделени на части, трябва да се обърне специално внимание и те да бъдат рефакторирани на 

най-ранния възможен етап. 

Както казахме по-горе, не е необходимо даден клас да е обемен, за да има нужда да 

бъде разделен на части. В същото време е необходимо да поставим някакъв разумен 

минимален размер, под който да не обръщаме внимание на подобни класове. Това е 

необходимо поради две причини: 

 Твърде малките класове може да са просто в началото на развитието си и логиката която 

обединява различните съвкупности данни и методи все още да не е имплементирана. 
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  Малките класове потенциално могат да са много повече от големите, а ползата от 

разделянето им на части е относително по-малка, тъй като четимостта на класа и на 

продукта като цяло не се подобрява съществено. 

10.1. Структура	и	особености	

Преди да пристъпим към алгоритъма за откриване на подобни класове, е необходимо 

да се запознаем добре с тяхната структура и характеристики., за да можем да извлечем онези 

признаци, по които на следващ етап ще можем да ги разпознаваме. 

Първия тип класове подходящи за разделяне на части са такива, с висока вътрешна 

свързаност. При тях е възможно разделянето им на модули въз основа на връзките между 

самите методи и между методите и данните, които те използват. Всеки подклас притежава 

собствен набор от данни и методите му използват предимно тях. В рамките на един подклас 

методите имат висока свързаност помежду си, докато връзките между различните подкласове 

са по-скоро изключение. 

 

Фиг.68. Клас, подходящ за разделяне на части с добра степен на вътрешна свързаност. 
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Смущения при разпознаването тук може да внесат променливи, които се ползват от 

всички методи на класа, както и конструкторите или методи, инициализиращи всички полета 

от класа. Това съответства на библиотеките и диспечерите, за които стана въпрос в Глава 5. В 

нашия случай обаче грешки при разпознаването могат да възникнат и от отношенията с 

външни класове, и най-вече входящите връзки. Причината тук е, че е много вероятно всички 

функции на класа, който разглеждаме да се ползват от една и съща група външни класове. По 

този начин разглеждането на входящите външни връзки като критерий за клъстеризацията, 

по-скоро ще попречи, отколкото да помогне на процеса на разпознаване. По-различно е 

положението по отношение на изходящите връзки. В някои случаи те могат да са от полза, тъй 

като се предполага, че различните подкласове ще използват различни външни библиотеки и 

различни части от продукта за да си свършат работата. В други случаи могат да внесат 

допълнителни смущения, ако се използват едновременно от всички подмодули на класа. 

Втория тип класове, подходящи за разделяне на части са такива, с ниска вътрешна 

свързаност, които действат по-скоро като прокси. Методите на такива класове може директно 

да извикват методи на други външни класове или да използват променливи на класа. И в двата 

случая обаче имаме ниска сложност на отделния метод и ниска свързаност между различните 

методи в класа. 

При този тип класове основната трудност идва от това, че ако премахнем външните 

връзки, клъстеризацията ще върне твърде голям брой модули, като във всеки модул ще има по 

един-два елемента.  

 
Фиг.69. В слабо свързан клас биха се получили твърде много модули. 
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Вариантите за разпознаване тук са следните: 

 Премахват се входящите към модула извиквания с цел да се неутрализира влиянието 

им и се групират по свързаност, в зависимост от изходящите извиквания. Като резултат 

ще се разпознаят правилно проксита, които се отнасят към различни класове. Няма да 

се разпознаят добре класове, в които методите се отнасят към вътрешни данни 

(например класове с данни) и такива, които обгръщат даден обект или единствен клас. 

Тези класове би трябвало да са приемливи, но вероятно ще бъдат разпознати грешно 

като подходящи за разделяне. 

 Премахват се входящите и изходящите извиквания и се въвежда ограничение за 

минимален размер на класа. Този подход също ще разпознава като подходящи за 

разделяне някои приемливи класове, но ограничението на размерите ще подсигури, че 

броят им не е голям и че така или иначе тези класове са подходящи за рефакторинг. 

 Оставят се само входящите извиквания и се премахват изходящите. Разделяме класа на 

части спрямо това от къде идват извикванията на различните методи. Тук може да се 

въведе групиране на външните класове не само в класове, но и в групи от класове 

според някакъв признак (например според пакетите в Java). При този подход има 

опасност да се получи неправилна клъстеризация, ако логически различни елементи се 

ползват в един и същи клас. 

И трите подхода имат своите плюсове и минуси, така че ние се спряхме на втория, като 

предлагащ най-консистентни резултати. 

10.2. Алгоритъм	за	разпознаване	

Алгоритмът за разпознаване на класовете [79], подходящи за разделяне на части има 

следните възможности за параметризиране: 

 minSize – класовете с по-малко от minSize елемента изобщо не се разглеждат от 

алгоритъма. Една добра стойност по подразбиране е 20. Класове с под 20 елемента е 

много малко вероятно да имат нужда от рефакторинг. 

 internalConnectivityMargin – това е границата, над която класовете ще се обработват 

като такива с добра вътрешна свързаност, а под нея ще се смятат за недостатъчно 

свързани, което ще доведе до съответната разлика в подхода за разпознаване. 
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Вътрешната свързаност изчисляваме като съотношението между броя на връзките в 

рамките на класа и елементите му. 

 minUnconnectedSize – класовете с недостатъчна вътрешна свързаност, които ще се 

определят като подходящи за рефакторинг трябва да имат поне minUnconnectedSize 

елемента. Стойността на този параметър би следвало да е значително по-голяма от 

стойността на minSize. 

 clusterSizeDeviation – този параметър указва максималното отклонение на даден 

клъстер от средния размер на клъстер в даден клас, при което класът се разглежда като 

подходящ за рефакторинг. По този начин бихме избегнали да рефакторираме клас с два 

клъстера от по 100 и 3 елемента съответно. 

 Останалите параметри на алгоритъма за клъстеризация също трябва да могат да се 

настройват. Стойностите им, които са подходящи за разделяне на проект на модули са 

коренно различни от тези, необходими за разделянето на един клас на части. 

Алгоритъмът има следния вид: 

1. Създава се статистически граф на извикванията за разглеждания продукт. Графът 

следва да съдържа както извикванията между методите, така и обръщенията към 

полетата на класовете. 

2. Създава се списък на класовете в графа, като за всеки клас C се добавя информация 

колко елемента EC има и колко вътрешно класови връзки IC. 

3. Класовете, за които Е  се  запомнят в отделен списък. 

4. От получения в точка 3 списък се премахват тези върхове, в които няма нито една 

изходяща дъга. По този начин филтрираме класовете, принадлежащи на външни 

библиотеки, тъй като те не се обработват и имат само входящи дъги, но не и изходящи. 

Това ще елиминира и класовете съдържащи само полета без допълнителна логика. 

5. От получените в точка 4 класове се отделят в нов списък тези, които имат степен на 

вътрешна свързаност по-малка от internalConnectivityMargin.  

6. Тези от елементите на получения в предната точка списък, които имат повече от 

minUnconnectedSize елемента се предлагат за рефакторинг. При подходящ избор на 

стойността на internalConnectivityMargin можем да сме сигурни, че класа може да се 

раздели на части, поради малкото количество вътрешни връзки. 

7. От получените в точка 4 класове се отделят в нов списък тези, които имат степен на 

вътрешна свързаност по-голяма или равна на internalConnectivityMargin. 
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8. За всеки от класовете от стъпка 7 се извършват следните действия: 

a. Създава се нов граф на извикванията, съдържащ само елементите на текущо 

разглеждания клас и непосредственото им обкръжение. 

b. Премахват се всички входящи дъги към елементите на класа, идващи извън самия 

клас. 

c. Премахват се методите, извън разглеждания клас, които са останали сами след 

предходната стъпка. 

d. Клъстеризира се получения граф с подходящ алгоритъм. 

e. Премахват се от графа всички елементи, които не са част от разглеждания клас. 

f. Изтриват се от графа всички клъстери, останали без елементи. 

g. Изчислява се средния размер mediumSize на клъстер на класа. Ако всички клъстери 

в класа с изключение на Weaks и Obsolete са с размери между  и 

.  елемента се преминава към следващата 

стъпка, в противен случай приемаме, че класа не е подходящ за рефакторинг и 

продължаваме към следващия клас. Целта тук е да се игнорират класовете, в  които 

има твърде голяма разлика в големината на клъстерите, тъй като резултатите от 

рефакторинга ще са отделяне на няколко малки класа от основния , без това да 

доведе до съществено намаляване на размера на класа като цяло. 

h. Ако след стъпка 8f в графа са останали поне два клъстера, изключвайки клъстерите 

Weaks и Obsolete (виж подобрения алгоритъм в Глава 5), текущия клас се добавя 

към списъка от класове подходящи за рефакторинг. 

10.3. Сложност	и	бързодействие	на	алгоритъма	

Сложността на предложения алгоритъм ще изчислим въз основа на съставящите го 

стъпки. Като мярка за определяне на сложността ще използваме броя на върховете в 

статистическия граф на извикванията за продукта. 

Стъпка 1 има сложност O(n), тъй като за създаване на графа на извикванията минаваме 

по веднъж през всеки от методите. 

Стъпка 2 също е със сложност не повече от O(n2), тъй като за да определим класовете и 

съответните им метрики се налага да минем по веднъж през всеки връх на графа и за всеки 
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връх да обходим всичките му дъги. В най-лошия случай, когато всеки връх е свързан с всеки, 

сложността би била  O(n2).  В общия случай тя е по-близо до O(n). 

Стъпки 3, 4, 5, 6 и 7 имат сложност O(n), тъй като за изпълнението на всяка от тях е 

необходимо да се обходят  не повече от веднъж върховете на графа, като в най-лошия случай 

ще се налага да се обхождат всички елементи. 

Стъпка 8 ще разгледаме по-подробно, тъй като самата тя се състои от много стъпки, 

част от които със значителна сложност. В най-лошия случай ще имаме n/minSize класа, които 

трябва да обходим, като за всеки от тях ще трябва да изпълним подточки от a до f. 

Стъпка 8a е със сложност O(n), тъй като се налага да се премине през всички елементи 

на графа на извикванията – някои от тях ще се изтрият, а други ще останат в новия граф. 

Стъпка 8b е интересна – необходимо е да се обходят всички елементи на класа и да се 

изтрият входящите дъги извън класа. В най-лошия случай ако имаме свързаност към целия 

останал граф ще се наложи да извършим (n-k).k операции, където к е броя на елементите в 

текущия клас. Максималната стойност на този израз се достига при к равно на n/2. В 

комбинация със основния цикъл на стъпка 8, сложността не може да надмине O(n2), тъй като 

обхождането на всички класове (външния цикъл) и обхождането на елементите на всеки клас 

(Стъпка 8b) като резултат дават точно едно обхождане на върховете на графа, а всеки елемент 

в най-лошия случай ще има n-1 съседа. 

Стъпка 8c е със сложност O(n), тъй като се налага да се мине през всички елементи на 

графа на извикванията, които все още не са изтрити, които в най-лошия случай ще са всички 

върхове на оригиналния граф. 

Стъпка 8d е със сложност O(n3),  колкото е сложността на алгоритъма за 

клъстеризация. На тази стъпка все още е възможно броя на върховете в резултатния граф да е 

от порядъка на броя на върховете в оригиналния граф на извикванията, така че нямаме 

основание да разглеждаме комбинацията с основния цикъл на Стъпка 8. 

Стъпки 8e и 8f са със сложност O(n) всяка. В зависимост от имплементацията дори е 

възможно двете стъпки да се обединят в общ цикъл. 

Стъпка 8g е с максимална сложност O(n), тъй като се налага преминаване през всеки 

клъстер, а в най лошия случай те може да са колкото върховете на графа. 
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Стъпка 8h може да бъде реализирана със константна сложност, ако при обработката на 

8f сме запомнили броя на оставащите неизтрити клъстери. 

От казаното до тук можем да направим извода, че сложността на разглеждания 

алгоритъм e O(n4) в най-лошия случай. Брой на операциите от порядъка на n4 може да се 

постигне само при много силно свързани класове. Такива класове обаче е малко вероятно да 

се поддават на добра клъстеризация и опитите за клъстеризация в тези случаи са излишни. 

Следователно, ако въведем ограничение за максималната вътрешна и външна свързаност на 

обработваните класове, значително ще намалим броя им, като е малко вероятно да пропуснем 

някой подходящ за клъстеризация клас (но не е изключено). 

Нека сега разгледаме няколко изпълнения на алгоритъма и да сравним реалната 

скорост, която се получава в практиката. Като база за сравнение използвахме три 

експеримента с алгоритъма върху три различни версии на Ant. 

Версия n Време за изпълнение (s) 

1.3 16578 10,17 

1.5 32991 29,69 

1.7 52394 91,02 

Таблица.12. Времена за изпълнение на алгоритъма върху различни версии на Ant 

Както се вижда от фигурата, скоростта на изпълнение нараства с не повече от квадрата 

на броя на елементите на графа, твърде далече от четвъртата степен, която се очакваше от 

алгоритъма. В същото време се вижда, че скоростта дори за Ant 1.7 е достатъчно добра за 

ежедневна употреба на продукта. 

10.4. Резултати	и	експерименти	

И тук анализирахме три версии на Ant – 1.3, 1.5 и 1.7. Сложихме параметрите на 

алгоритъма за клъстеризация groupWeaks и groupSingles на false, стойността на margin 

намалихме на 20, а minClusterSize на 5. Всички останали параметри оставихме със 

стойностите им по подразбиране за съответния граф или алгоритъм. 
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Различна е ситуацията при Ant 1.3 – там имаме само четири класа предложени за 

разделяне на части, но два от тях са разделени на по три и съответно четири модула. 

Наблюдавайки резултатите от трите изпълнения се забелязват следните интересни 

моменти. Класът TarBuffer е подходящ за разделяне на части още в Ant 1.3. и остава така до 

Ant 1.7. при това има същия размер. Това показва, че въпросния клас не търпи развитие в този 

период и че никой не е обърнал внимание, че има възможност за рефакторинг там. 

Класът Jlink в Ant 1.3 е определен за рефакторинг, но е пропуснат в Ant 1.5, за да се 

появи отново в Ant 1.7 при това със същия размер. При анализ на кода видяхме, че причината 

е, че в Ant 1.5, един от методите е бил усложнен, което е довело до обединяване на двата 

клъстера. 

Резултатите от промяната на стойностите на  minSize и minUnconnectedSize са 

предвидими и няма смисъл да ги разглеждаме отделно. По-интересен е ефектът от промяната 

на internalConnectivityMargin. Намаляването му не води до промяна в нито един от 

разгледаните примери, тъй като свързаността в слабо свързаните класове е почти нулева. 

Увеличаването на стойността на clusterSizeDeviation от две на три обаче, доведе до 

увеличение на откритите класове за Ant 1.3 от четири на шест, а за Ant 1.5 от девет на 

дванадесет. Тоест при всички случаи ефектът е значителен. 

Значителен е и ефектът от промените в параметрите на алгоритъма за клъстеризация. 

Промяна на стойността на minClusterSize от 5 на 10 добавя още два класа при Ant 1.5. 

Настройки, позволяващи раздробяването на класовете на повече модули, довеждат до 

значително увеличение на броя на предложените за рефакторинг класове, особено в 

комбинация с по-големи стойности на clusterSizeDeviation. 

Предложените от алгоритъма разделяния са смислени и в повечето случаи могат да се 

обобщят като разделяне на бизнес логиката от  съхранението на данните. Най-лесния начин за 

изпълняване на дадените препоръки е чрез наследяване. Такъв подход като допълнение би 

позволил и преизползване на структурата на данните с друга бизнес логика в по-нататъшното 

развитие на програмата. 
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Заключение	

В началото на настоящия текст поставихме като цел улесняване на разбирането и 

модификацията на програмен код, независимо дали става дума за текущо разработван продукт 

или за  наследена система, която трябва да се поддържа или изменя. Тук ще дискутираме 

доколко предложените от нас алгоритми и подходи допринасят за решаването на така 

поставената задача. 

Графи	на	извикванията	и	използванията	

Представянето на програмен код  в графичен вид само по себе си е предпоставка за по-

доброто му разбиране. Графите на извикванията предоставят достатъчно подробна 

информация за взаимовръзките в разглеждания код от една страна и могат да бъдат 

достатъчно компактни за да дадат общ поглед върху целия продукт. Същото може да се каже 

и за графите на използванията, дори в по-голяма степен. 

Теорията на графите [82] и свързаните с нея разработки дават множество алгоритми и 

подходи за извличане на знания от получените графи, дори без да използваме знанията, че 

дадения граф представлява визуализация на програмен код. Комбинирането на графите със 

знанията, произтичащи от структурата на кода и на езика, на който е написан, което ние 

приложихме, дава качествено нови възможности за анализ на кода. 

Различните нива на детайлност, с които може да бъде представен програмния продукт 

с помощта на графи на извикванията и използванията дават възможност на програмиста да 

извлече знания  за организацията на всяко ниво на детайлност в кода – от отделен метод до 

цели модули. От друга страна това позволява на специализирания софтуер да предложи 

подходящи промени в кода с цел неговото подобряване. 

Използването на нестандартни подходи за извличането на тези графи въпреки, че е 

значително по-бавно дава изключителна гъвкавост и простота на реализацията, позволявайки 

от кода да бъдат елиминирани онези елементи и връзки, които не са ни необходими за целите 

за които ще използваме резултата. Декларативни езици като Stratego/XT позволяват с лекота 

да се извличат графи на извикванията и използванията дори за нови или рядко използвани 

езици, но за сметка на това са значително по-бавни. 
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Разпознаване	на	компонентите	на	софтуерен	продукт	

Разделянето на даден продукт на модули съгласно вътрешната му логика е задача, 

чието добро решение би спомогнало за значително подобряване на разбирането на всеки 

софтуерен продукт, независимо дали той е в процес на разработка или е стар код, който ни се 

налага да поддържаме. Тази задача е особено важна при езици позволяващи кода да не се 

организира по директории като например C [83] и Pascal [84]. При тях дори голям проект 

може да бъде организиран в една единствена директория или ако е организиран в няколко 

директории, те може да нямат връзка с действителната организация на  продукта. 

Предложения от нас алгоритъм разчита в много по-голяма степен на познанията за 

структурата на кода в сравнение със своите предшественици, което е предпоставка за по-

правилното от програмистска гледна точка разпознаване. 

Както се вижда в глави от 7 до 10, този алгоритъм може да бъде основна градивна част 

на други алгоритми и подходи и се проявява като подходящ както за класове и модули, така и 

на ниво методи и променливи. 

Еволюционен	анализ	на	програмен	код	

Доколкото даден граф на извикванията или използванията дава текущото състояние на 

разглеждания продукт, а разделянето на кода по модули дава по-добра яснота и нагледност на 

представянето, за по-пълното разбиране на кода е необходимо да се разбере как е достигнал 

текущото си състояние. 

В това отношение подхода, който представихме за анализ на еволюцията на софтуерен 

продукт, дава значителни възможности за проследяване на неговото развитие във времето. 

Чрез предложения подход има възможност да се проследи във времето развитието на даден 

модул или група модули, както и миграцията на отделни класове между различните модули с 

течение на времето. Колкото по-висока е грануларността на версиите по отношение на 

времето, толкова по-подробни детайли от развитието на продукта можем да проследим. Това 

би ни позволило да открием онези промени в кода, които са довели до обединяване на 

няколко модула в един или разпадането на даден модул на части и да извършим преценка за 

подходящ рефакторинг, ако преценим за необходимо. 
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Откриване	на	повтарящ	се	код	

Повтарящия се код е често срещан проблем в по-големите софтуерни продукти. 

Наличието му води до сериозни проблеми при поддръжката на продукта, особено в случаите 

когато се налага промяната му. В такива случаи някой забравен клонинг може да доведе до 

трудно откриваеми бъгове в продукта. От друга страна копирането на работещо парче код  от 

едно място на друго е често използван програмистски похват, който си има своите основания. 

Това обаче води до непрекъснато увеличаване на повтарящия се код с течение на времето. 

Естествено, не целия открит повтарящ се код е подходящо да бъде преработен и 

избегнат, но възможността за лесното му и систематично откриване в рамките на целия 

продукт позволява поддържането му в разумни граници. 

Алгоритъма, който представихме по отношение на откриването на повтарящи се 

методи комбинира добра точност с високо бързодействие и е подходящ за използване в 

ежедневието. Той ще позволи на програмистите да елиминират повтарящ се код там където 

това е възможно и да подсигуряват повтарящите се сегменти се променят едновременно 

когато това се налага там където елиминацията на повтарящия се код не е възможна.  

Класове‐божества	

При повечето софтуерни продукти с течение на времето се появяват все повече нови 

изисквания, които се реализират чрез добавяне на код към една или друга негова част. В 

някои случаи добавената функционалност първоначално се имплементира в един-два често 

пъти вече съществуващи класа и с течение на времето се разширява. По този начин неусетно 

се появяват класове, съдържащи в себе си функционалността на цял модул, можещи и знаещи 

всичко за обкръжението си, които концентрират в себе си цялата логика на модула. 

Този тип класове представляват проблем, тъй като са трудни за разбиране и поддръжка 

и често са източник на трудно оправими грешки. Своевременното откриване на подобни 

класове, особено ако е част от автоматичните тестове на продукта, би спомогнало за 

подобряването на качеството и четимостта на кода. 

Алгоритмът, който предложихме за откриване на класове-божества, има потенциала да 

открива и да препоръчва за рефакторинг такива класове, като в същото време е достатъчно 
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ефективен за да може да се ползва както в процеса на автоматично тестване, така и ежедневно 

от програмистите. 

В повечето случаи класовете-божества трудно могат да бъдат разделени на части и 

модули автоматизирано и поради тази причина не се опитваме да го правим. За класовете за 

които това е възможно и подходящо, предложихме отделен подход. 

Класове,	подходящи	за	разделяне	на	части	

Класовете, които разгледахме в Глава 10 имат много сходства с класовете-божества по 

отношение на причините за появата си. В много случаи те могат да се разглеждат като 

начален стадий на формиране на класовете-божества, в който все още е лесно класът да се 

раздели на няколко съставящи го части. 

Разделянето на такива класове на части, би подобрило съществено четимостта на кода 

и би улеснило значително процеса по разбирането му.  

Алгоритмът, който предложихме тук, не само открива тези класове, но и дава 

предложение как могат да бъдат преработени. Това дава на програмиста както общ поглед 

върху проблемните места в продукта, така и детайлна информация какво може да се промени 

във всеки отделен случай. 

Настройки	

Всеки от предложените в представената работа алгоритми, може да бъде настроен в 

зависимост от предпочитанията на програмиста или от структурата на анализирания продукт, 

предлагайки максималната възможна гъвкавост. По този начин потребителя може да получи 

резултати с различна степен на детайлност и обхват. Например алгоритъма за клъстеризация 

може да даде като резултат по-малки или по-големи модули и да добави към някой модул и 

по-слабо свързаните с него класове. Тъй като той е в основата и на някои от останалите 

алгоритми, това ще доведе и до промени в резултатите на алгоритмите за откриване на 

класове-божества и на класове, подходящи за разделяне на части, както и в резултатите от 

подхода за еволюционен анализ, който предложихме в Глава 7. 
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Въпреки че преди описанието на всеки алгоритъм сме дали препоръчителни стойности 

на параметрите, от които зависи, не винаги тези параметри са в действителност най-

подходящите за конкретния продукт или дори за конкретната версия. Например настройки, 

които биха били подходящи за разделяне на клас или малък модул на части, не биха били 

подходящи за разделянето на части на продукт с няколко хиляди класа. 

Реализация	

Реализацията на описаните алгоритми и подходи е написана на Java (освен в случаите в 

които не сме разглеждали експлицитно реализация на друг език или платформа) и направена в 

два отделни модула. 

Първият модул е имплементиран като плъгин за Eclipse [46] и позволява извличане на 

графи на извикванията и използванията от проекти в Eclipse или части от тях. За целите на 

реализацията на този модул беше изучена и усвоена технологията за работа с плъгини в 

Eclipse. Резултатите от работата на този модул се записват като тройка файлове с разширения 

txt1, txt2 и txt3 съответстващи на статистически граф на извикванията, каноничен граф на 

извикванията и граф на използванията. Форматът на тези файлове е описан подробно в 

Приложение В. 

Втория модул е самостоятелно приложение на Java, даващо възможности за 

изпълнение и визуализация на резултатите от описаните в текста алгоритми. То може да 

използва като вход както генерираните от Eclipse модула данни, така и графи създадени от 

други приложения, ако са записани в съответния формат. Подробно описание на работата с 

Java приложението се намира в Приложение Г. 

Извод	

Предложените в представената дисертация алгоритми, както и софтуера, който ги 

имплементира, реализират поставената цел, а именно да улеснят разбирането и 

модификацията на програмен код в процеса на разработка и поддръжка на софтуерните 

продукти. 
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Приложение	 А.	 АТерми	 използвани	 при	 извличане	 на	 графи	

чрез	Stratego/XT	

АТерм,	отговарящ	на	кода	от	фиг.12	

[[CompilationUnit(Some(PackageDec([],PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test
")]))),[TypeImportDec(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File"))),TypeImportDec(
TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("FileInputStream"))),TypeImportDec(TypeName(
PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("IOException")))],[ClassDec(ClassDecHead([Public],Id("Fi
leReader"),None,None,None),ClassBody([MethodDec(MethodDecHead([Public],None,Void,Id("doS
omething"),[Param([],Int,Id("a")),Param([],Int,Id("b")),Param([],ClassType(TypeName(PackageN
ame([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None),Id("c"))],None),Block([ExprStm(Invoke(Method(M
ethodName(Field(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("System")),Id("out")){Type(
ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("PrintStream")),None)),DeclaringCla
ss(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("System")))},Id("println"))),[Lit(String([Ch
ars("FileReader.doSomething()")])){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang
")]),Id("String")),None))}]){Type(Void),DeclaringClass(ClassType(TypeName(PackageName([Id("j
ava"),Id("io")]),Id("PrintStream")),None)),CompileTimeDeclaration(MethodName(TypeName(Pack
ageName([Id("java"),Id("io")]),Id("PrintStream")),Id("println"),[ClassType(TypeName(PackageNa
me([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)],Void))})])),MethodDec(MethodDecHead([Private],
None,Int,Id("test"),[Param([],ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("Stri
ng")),None),Id("f")),Param([],Int,Id("g"))],None),Block([Return(Some(Lit(Deci("0")){Type(Int)}))])
),MethodDec(MethodDecHead([Public],None,ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("l
ang")]),Id("String")),None),Id("readFile"),[Param([],ClassType(TypeName(PackageName([Id("jav
a"),Id("lang")]),Id("String")),None),Id("name"))],None),Block([LocalVarDecStm(LocalVarDec([],C
lassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None),[VarDec(Id("f"),NewInst
ance(None,ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None),[ExprName
(Id("name")){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None
))}],None){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None)),Decl
aration(ConstructorName(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),[ClassType(T
ypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)]))}){AssignmentConversion([I
dentityConversion(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None))])}]
)),LocalVarDecStm(LocalVarDec([],ArrayType(Byte),[VarDec(Id("bytes"),NewArray(Byte,[Dim(Ca
stPrim(Int,Invoke(Method(MethodName(ExprName(Id("f")){Type(ClassType(TypeName(PackageNa
me([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None))},Id("length"))),[]){Type(Long),DeclaringClass(ClassTy
pe(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None)),CompileTimeDeclaration(Met
hodName(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),Id("length"),[],Long))}){Type(
Int)})],[]){Type(ArrayType(Byte))}){AssignmentConversion([IdentityConversion(ArrayType(Byte))])
}])),Try(Block([LocalVarDecStm(LocalVarDec([],ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),
Id("io")]),Id("FileInputStream")),None),[VarDec(Id("fis"),NewInstance(None,ClassType(TypeName(
PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("FileInputStream")),None),[ExprName(Id("f")){Type(ClassT
ype(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None))}],None){Type(ClassType(Ty
peName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("FileInputStream")),None)),Declaration(Constructo
rName(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("FileInputStream")),[ClassType(TypeNa
me(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None)]))}){AssignmentConversion([IdentityCon
version(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("FileInputStream")),None))])
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}])),ExprStm(Invoke(Method(MethodName(ExprName(Id("fis")){Type(ClassType(TypeName(Packag
eName([Id("java"),Id("io")]),Id("FileInputStream")),None))},Id("read"))),[ExprName(Id("bytes")){T
ype(ArrayType(Byte))}]){Type(Int),DeclaringClass(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java")
,Id("io")]),Id("FileInputStream")),None)),CompileTimeDeclaration(MethodName(TypeName(Packa
geName([Id("java"),Id("io")]),Id("FileInputStream")),Id("read"),[ArrayType(Byte)],Int))}),Return(S
ome(NewInstance(None,ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),
None),[ExprName(Id("bytes")){Type(ArrayType(Byte))}],None){Type(ClassType(TypeName(Packag
eName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)),Declaration(ConstructorName(TypeName(Pack
ageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),[ArrayType(Byte)]))}))]),[Catch(Param([],ClassTyp
e(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("IOException")),None),Id("ioe")),Block([]))]),
Return(Some(Lit(Null){Type(Null)}))]))])),ClassDec(ClassDecHead([],Id("SimpleWriter"),None,So
me(SuperDec(ClassType(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("File
Reader")),None))),None),ClassBody([MethodDec(MethodDecHead([Public],None,Void,Id("writeFil
e"),[Param([],ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),None),Id("f"))]
,None),Block([LocalVarDecStm(LocalVarDec([],ArrayType(Byte),[VarDec(Id("toWrite"),NewArray
(Byte,[Dim(Lit(Deci("324")){Type(Int)})],[]){Type(ArrayType(Byte))}){AssignmentConversion([Ide
ntityConversion(ArrayType(Byte))])}]))]))]))])],[CompilationUnit(Some(PackageDec([],PackageNa
me([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]))),[TypeImportDec(TypeName(PackageName([Id("java")
,Id("io")]),Id("File")))],[ClassDec(ClassDecHead([Public],Id("MainReader"),None,None,None),Cla
ssBody([MethodDec(MethodDecHead([Public,Static],None,Void,Id("main"),[Param([],ArrayType(
ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)),Id("args"))],None
),Block([ExprStm(Invoke(Method(MethodName(Field(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lan
g")]),Id("System")),Id("out")){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("
PrintStream")),None)),DeclaringClass(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("Syste
m")))},Id("println"))),[Field(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")),Id("pathSep
arator")){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)),D
eclaringClass(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("File")))}]){Type(Void),Declaring
Class(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("PrintStream")),None)),Compil
eTimeDeclaration(MethodName(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("io")]),Id("PrintStream"))
,Id("println"),[ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)],Vo
id))}),LocalVarDecStm(LocalVarDec([],ClassType(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transf
orms"),Id("test")]),Id("FileReader")),None),[VarDec(Id("fr"),NewInstance(None,ClassType(TypeNa
me(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("FileReader")),None),[],None){Type(
ClassType(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("FileReader")),Non
e)),Declaration(ConstructorName(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]
),Id("FileReader")),[]))}){AssignmentConversion([IdentityConversion(ClassType(TypeName(Packa
geName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("FileReader")),None))])}])),LocalVarDecStm(L
ocalVarDec([],ClassType(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("Si
mpleWriter")),None),[VarDec(Id("sr"),NewInstance(None,ClassType(TypeName(PackageName([Id(
"com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("SimpleWriter")),None),[],None){Type(ClassType(TypeName
(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("SimpleWriter")),None)),Declaration(Co
nstructorName(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("SimpleWriter
")),[]))}){AssignmentConversion([IdentityConversion(ClassType(TypeName(PackageName([Id("co
m"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("SimpleWriter")),None))])}])),ExprStm(Invoke(Method(Method
Name(ExprName(Id("fr")){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),I
d("test")]),Id("FileReader")),None))},Id("readFile"))),[ArrayAccess(ExprName(Id("args")){Type(Ar
rayType(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)))},Lit(De
ci("0")){Type(Int)}){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")
),None))}]){Type(ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)),
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DeclaringClass(ClassType(TypeName(PackageName([Id("com"),Id("transforms"),Id("test")]),Id("Fi
leReader")),None)),CompileTimeDeclaration(MethodName(TypeName(PackageName([Id("com"),Id
("transforms"),Id("test")]),Id("FileReader")),Id("readFile"),[ClassType(TypeName(PackageName([I
d("java"),Id("lang")]),Id("String")),None)],ClassType(TypeName(PackageName([Id("java"),Id("lan
g")]),Id("String")),None)))})]))]))])]] 

АТермът	получен	след	изпълнението	на	стъпка	1	от	алгоритъма	

[[Node("com.transforms.test.FileReader",[MthGraph("com.transforms.test.FileReader.doSo

mething(int,int,java.lang.String)",["java.io.PrintStream.println(java.lang.String)"]),MthGraph("com

.transforms.test.FileReader.test(java.lang.String,int)",[]),MthGraph("com.transforms.test.FileReade

r.readFile(java.lang.String)",["java.io.File.length()","java.io.FileInputStream.read(byte[])"])],["jav

a.lang.System","java.io.File","java.io.FileInputStream","java.lang.String","java.io.IOException","ja

va.lang.System","java.io.File","java.io.FileInputStream","java.lang.String","java.io.IOException","j

ava.lang.System","java.io.File","java.io.FileInputStream","java.lang.String","java.io.IOException","

java.lang.System","java.io.File","java.io.FileInputStream","java.lang.String","java.io.IOException",

"java.lang.System","java.io.File","java.io.FileInputStream","java.lang.String","java.io.IOException

","java.io.File","java.io.FileInputStream","java.lang.String"],(3,[3,2,1])),Node("com.transforms.test

.SimpleWriter",[MthGraph("com.transforms.test.SimpleWriter.writeFile(java.io.File)",[])],["java.io.

File","com.transforms.test.FileReader","java.io.File","com.transforms.test.FileReader"],(1,[1]))],[N

ode("com.transforms.test.MainReader",[MthGraph("com.transforms.test.MainReader.main(java.lan

g.String[])",["java.io.PrintStream.println(java.lang.String)",""])],["java.lang.String","java.lang.Syst

em","java.io.File","com.transforms.test.FileReader","com.transforms.test.SimpleWriter","java.lang.

String","java.lang.System","java.io.File","com.transforms.test.FileReader","com.transforms.test.Sim

pleWriter","java.lang.String","java.lang.System","java.io.File","com.transforms.test.FileReader","c

om.transforms.test.SimpleWriter","java.lang.String","java.lang.System","java.io.File","com.transfor

ms.test.FileReader","com.transforms.test.SimpleWriter","java.lang.String","java.lang.System","java.

io.File","com.transforms.test.FileReader","com.transforms.test.SimpleWriter","com.transforms.test.

FileReader","com.transforms.test.SimpleWriter","java.lang.String"],(1,[1]))]] 

 	



 
 

178 
 

Приложение	 Б.	 Реализация	 на	 алгоритъма	 за	 откриване	 на	

компоненти	

insert into classes select id from tstrings where value not like '%(%';  
insert into cmetrics (fr,t) select t1.Id,t2.Id from classes t1,classes t2 group by t1.Id,t2.Id; 
insert into cconnections select fr,t,count(*) from cl_connections group by fr,t; 
 
drop procedure if exists calculate2; 
delimiter // 
 
 
create procedure calculate2() 
begin 
    declare td1 double; 
    declare td2 double; 
    declare tco1 double; 
    declare tco2 double; 
    declare trf double; 
    declare tf int; 
    declare tt int; 
    declare refs1 double; 
    declare refs2 double; 
     
    DECLARE cr CURSOR FOR SELECT fr,t FROM callgraphs.cmetrics; 
     
    open cr; 
    read_loop: Loop 
        fetch cr into tf,tt; 
        set td1 = (select cnt from cconnections where fr=tf and t=tt); 
        set td2 = (select cnt from cconnections where fr=tt and t=tf); 
        if(td1 is null) then 
            set td1 = 0; 
        end if; 
 
        if(td2 is null) then 
            set td2 = 0; 
        end if; 
 
        set tco1 = (select sum(cnt)/2 from (select sum(cnt) from cconnections where t in  

(select distinct t from cconnections where fr=tf union all  
select distinct t from cconnections where fr=tt) 

and (fr = tf or fr = tt); 
        set tco1 = (tco1*tco1) / ((select count(*) from cconnections where fr=tf) +  

(select count(*) from cconnections where fr=tt)); 
 
        if(tco1 is null) then 
            set tco1 = 0; 
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        end if; 
         
        set tco2 = (select sum(cnt)/2 from (select count(*) as cnt from  

(select distinct fr from cconnections where t=tf union all  
select distinct fr from cconnections where t=tt) 
 as v1 group by fr having cnt>1) s2); 

         
        set tco2 = (tco2*tco2) / ((select count(*) from cconnections where t=tf) +  

(select count(*) from cconnections where t=tt)); 
 
        if(tco2 is null) then 
            set tco2 = 0; 
        end if; 
         
        set refs1 = (td1+(select sum(cnt) from  cconnections where t=tt and fr in  

(select fr from cconnections where t=tf)))/ 
(select sum(cnt)+1.0 from cconnections where t=tf); 

        set refs2 = (td2+(select sum(cnt) from  cconnections where t=tf and fr in  
(select fr from cconnections where t=tt)))/ 
(select sum(cnt)+1.0 from cconnections where t=tt); 

        set trf=(refs1+refs2)/2.0; 
        if(trf is null) then 
            set trf = 0; 
        end if; 
         
        update cmetrics set d1=td1,d2=td2,co1=tco1,co2=tco2,rf=trf, 

    metrics=td1*td2+trf+co1+co2 where fr=tf and t=tt; 
    end Loop; 
    close cr; 
end// 
 
delimiter ; 
 
call calculate2(); 
 
 
insert into cgroups (cls) select distinct id from classes; 
update cmetrics set d1=0 where d1 is null; 
update cmetrics set d2=0 where d2 is null; 
update cmetrics set co1=0 where co1 is null; 
update cmetrics set co2=0 where co2 is null; 
update cmetrics set rf=0 where rf is null; 
update cmetrics set metrics=d1*d2+co1+co2+rf; 
update cgroups set grp=null; 
 
drop procedure if exists calculate3; 
delimiter // 
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create procedure calculate3() 
begin 
    declare grp2 int; 
    declare gr int; 
    declare cl int; 
    declare sec int; 
    declare lm float; 
    DECLARE cr CURSOR FOR SELECT cls FROM  

callgraphs.cgroups t1,callgraphs.cmetrics t2 where  
t1.cls=t2.fr group by t1.cls order by max(metrics) desc ; 

     
    set grp2=0; 
    set lm=1; 
    open cr; 
    read_loop: Loop 
        fetch cr into cl; 
        set sec = (select cg.cls from cgroups cg ,cmetrics cm where cm.fr=cl and  

cm.t=cg.cls and cm.metrics>=lm and cg.grp is not null  
order by cm.metrics desc limit 1);  

        if(sec is not null) then 
            set gr = (select grp from cgroups where cls=sec); 
            update cgroups set grp=gr where cls=cl; 
        end if; 
        if (sec is null) then 
            set grp2 = grp2+1; 
            update cgroups set grp=grp2 where cls=cl; 
        end if; 
    end Loop; 
    close cr; 
end// 
 
delimiter ; 
 
call calculate3(); 
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Приложение	В.	Описание	на	формата	на	файловете,	съдържащи	

графи	на	извикванията	и	използванията	

Плъгина за Eclipse, както и самостоятелното приложение за анализ на кода, използват 

графи на извикванията и използванията, записани в определен формат. Формата и на трите 

вида файлове (статистически граф на извикванията, каноничен граф на извикванията и граф 

на използванията) е един и същ, като при каноничния граф на извикванията една от 

конструкциите има по-различна семантика, което ще бъде указано на съответното място. 

Всеки файл се състои от редове, съдържащи някоя от описаните по-долу конструкции. 

При четене редовете се обработват последователно, което налага някои ограничения в техния 

ред: 

 Ако в графа има циклични дъги или повече от една дъга между два върха, настройката 

“Statistical Graph = false” трябва да е преди първата циклична дъга или преди първия 

ред, който би довел до повтаряща се дъга. 

 Върховете, които дадена дъга свързва трябва да са описани преди описанието на 

самата дъга. 

 Когато описваме, че върхът X е част от клъстера A, както Х, така и A трябва да са 

дефинирани преди това, както и всички дъги влизащи или излизащи от X. 

Настройки	

Този тип конструкции позволяват да се задават настройки на графа или на алгоритъма, 

който го използва. Общия и вид е следния: 

Pref,	 име на настройка  = стойност  

Липсата на дадена настройка оставя стойността ѝ по подразбиране. 

Специално внимание трябва да се обърне на настройката 

Pref,Statistical Graph = false 
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Ако тя има стойност различна от false или липсва, графът се счита за статистически, и 

наличието на циклични дъги или повече от една дъга между два върха в една и съща посока се 

счита за грешка. 

Имената на настройките, които даден алгоритъм поддържа, се връщат от метода 

getParameters() на имплементацията на съответния алгоритъм. Добавянето на настройки 

неподдържани от даден алгоритъм няма ефект и не предизвиква грешка. 

Връх	без	описани	координати	

Тук разглеждаме два сходни типа конструкции, които се различават единствено по 

типа на върха, който дефинират. 

Конструкцията  

Node,	 идентификатор ,[ име на върха ] 

дефинира обикновен връх на графа, докато конструкцията 

Cluster,	  идентификатор ,[ име на върха ] 

дефинира клъстер – връх, който съдържа други върхове. И в двата случая стойността 

на идентификатор е число, което трябва да е уникално в рамките на върховете на графа. 

Имената на върховете не са задължителни, но запетайката е задължителна, дори когато няма 

име. 

Връх	с	описани	координати	

Тук отново разглеждаме два вида конструкции съответно за обикновени върхове и за 

клъстери: 

Node,	 идентификатор , X координата , Y координата ,[ име на върха ] 

Cluster,	 идентификатор , X координата , Y координата ,[ име на върха ] 

Стойността на идентификатор е число, което трябва да е уникално в рамките на 

върховете на графа. Това включва и върховете дефинирани с конструкциите Node и Cluster. 
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X и Y координатите са цели числа, за които няма никакви изисквания. Добре е да се 

има предвид, че нашето приложение визуализира само тази част от графа, която се намира в 

рамките на правоъгълника с координати на срещуположните върхове (0,0) и (800,600), като X 

координатата расте надясно, а Y – надолу. Координатите (-1,-1) имат специално значение, 

когато върхът е клъстер и указват, че неговите координати са средно аритметично от 

координатите на съставящите го върхове. 

Имената на върховете не са задължителни и в тези конструкции, но отново запетайката 

преди тях е задължителна. 

Връх,	който	е	част	от	клъстер	

Тази конструкция позволява да се опишат елементите на даден клъстер и има следния 

вид: 

Child,	 идентификатор на клъстер , идентификатор на връх  

Първия идентификатор описва съдържащия клъстер и трябва да е измежду 

идентификаторите, дефинирани в конструкция Cluster или ClusterXY. Втория идентификатор 

може да бъде както на обикновен връх, така и на клъстер. Тук е важно да се отбележи, че 

всички дъги свързани със вложения връх се прехвърлят към клъстера, така че те трябва да 

бъдат дефинирани преди конструкцията Child. Даден елемент не може да е пряко вложен в 

два различни клъстера. 

Насочена	дъга	между	два	върха	

Тази конструкция позволява да се дефинира насочена дъга между два върха и има 

следния вид: 

Arc,	 идентификатор на връх 1 , идентификатор на връх 2 , тежест , етикет  

Стойностите на идентификатор на връх 1  и идентификатор на връх 2 трябва да са 

измежду идентификаторите на върховете и клъстерите в графа. 

Стойността на етикета е произволен низ, но в момента не се ползва от 

имплементацията. 
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Стойността на тежест е дробно число, което има различен смисъл в зависимост от това 

дали графът е статистически или каноничен. В случая на статистически граф това е броя на 

обръщенията от първия връх към втория, които дадената дъга представя. Когато имаме 

каноничен граф на извикванията, това е позицията във файла на изходящия връх, на която се 

намира конструкцията реализираща извикването.  

Имена	на	върховете	в	графи	на	извикванията.	

Някои от върховете в графите на извикванията имат по-специално значение и не 

отговарят на реално съществуващи класове или методи: 

 &Operator.& име на оператор () – въпросния връх е оператор от съответния вид. 

Може да има само един връх отговарящ на даден оператор. За момента се поддържат 

следните оператори – for, if, switch, try, while, do; 

 име на клас .&get име на поле () – указва, че се извлича стойността на даденото поле; 

 име на клас .&set име на поле () – указва, че се присвоява стойност на даденото поле; 

 сигнатура на метод .@get име на променлива число () – указва, че се използва 

стойността на дадената променлива или параметър; 

 сигнатура на метод .@set име на променлива число () – указва, че се използва 

стойността на дадената променлива или параметър; 

 име на клас .%Constructor – указва че това е инициализация, която се извършва 

извън метод или конструктор в съответния клас. 
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Основния екран можем условно да разделим на три части: 

1. Панел за избор на алгоритъм в горния край. Този панел съдържа три контроли: 

 Падащ списък за избор на алгоритъм. 

 Отметка Clear. Ако е избрана при смяната на алгоритъма се изчиства 

използвания граф и се възстановяват всички настройки със стойностите 

им по подразбиране. 

 Бутон Change. Натискането на този бутон предизвиква смяната на 

активния алгоритъм и евентуално изчиства данните му ако е указано. 

Ако не е указано да се чистят резултатите, алгоритмът се визуализира в 

състоянието, в което е бил последния път, когато сме го избрали. 

2. Панел за визуализация на резултатите в центъра. Този панел съдържа 

интерактивна визуализация на резултатите (окончателни или междинни) от 

текущия алгоритъм. В горните 450 пиксела от панела се показва текущия граф. 

 Потребителя има възможност да размества върховете на графа 

“влачейки” ги с левия бутон на мишката. 

 Двойно натискане с левия бутон на мишката върху клъстер отваря диалог 

съдържащ допълнителна информация за него.  

 Натискане с десен бутон върху даден връх дава допълнителна 

информация за този връх под формата на изскачащо меню. 

 Натискане на десния бутон на мишката върху работната площ извън 

върховете, дава допълнителна информация независеща от избраните 

върхове. 

Дали и каква информация се показва в различните случаи зависи изцяло 

от имплементацията на конкретния алгоритъм. 

В долната част на панела може да се покаже текстова информация за 

визуализирания обект, която зависи от конкретния алгоритъм. 

3. Панел за управление на текущия алгоритъм в долния край. Този панел 

позволява управление и настройка на параметрите на текущия алгоритъм и се 

състои от следните контроли. 

 Падащо меню за избор на текуща стъпка. Имплементацията на всеки 

алгоритъм позволява да се визуализират графите получени в определени 

моменти от изпълнението им. Успешно завършил алгоритъм има поне 
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една стъпка с резултати. Повечето алгоритми слагат първоначалния граф 

като стъпка 0.  

 Бутон Start. Натискането му предизвиква стартиране на избрания 

алгоритъм използвайки заредения или генерирания граф и въведените 

параметри. 

 Бутон Save. Натискането на този бутон записва резултатите от 

изпълнението на текущия алгоритъм. Потребителя избира началната част 

от името и директорията, където да се запишат резултатите. Програмата 

записва графите отговарящи на всички стъпки на алгоритъма (тези които 

са достъпни през падащото меню) със суфикс “_result” и съответния 

индекс и разширение “grp”, както и съответните им изображения. Освен 

това се записва и оригиналния граф. 

 Бутон Generate Graph. Натискането на този бутон води до генериране на 

изкуствен граф, подходящ за демонстрация на възможностите на 

алгоритъма. В момента само алгоритъма за клъстеризация поддържа тази 

функционалност.  

 Бутон Load Graph. Този бутон зарежда нов граф, който да се ползва от 

текущия алгоритъм. Алгоритмите изискващи повече от един вид граф, 

разчитат, че статистическия граф на извикванията е с разширение .txt1, 

каноничния граф на извикванията с разширение .txt2, а графа на 

използванията – с .txt3. При подаване на основния за алгоритъма граф, те 

зареждат допълнителния автоматично. Изключение е модулът за 

еволюционен анализ, при който заредения граф се прилага за текущо 

избрания алгоритъм за клъстеризация. 

 Падащо меню за избор на параметър. При избор на параметър от него 

стойността му се визуализира в съседното текстово поле. 

 Текстово поле съдържащо стойността на текущо избрания параметър. 

Промяната на стойността в това поле и натискане на бутона Set Value, 

прави опит за присвояване на нова стойност на избрания параметър. 

 Бутон Set Value. Натискането на този бутон, прави опит за записване на 

стойността в съседното му текстово поле в избрания от падащото меню 

параметър. Ако стойността не е подходяща за дадения параметър, 
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Алгоритмът може да работи с какъвто и да е граф, но се препоръчва граф на 

използванията. 

Модул	за	еволюционен	анализ	

Това е модулът с най-много особености.Той има два много специфични параметъра, на 

които трябва да обърнем специално внимание: 

 Параметърът Version Index избира една или друга версия на софтуера с която 

работим. На всяка версия съответства отделен алгоритъм за клъстеризация, със 

собствен набор от параметри и собствен граф. При избор на някоя версия 

интерфейса дава възможност да се избират или променят параметрите на 

текущия алгоритъм за клъстеризация. Съответно бутоните  Load, Save и Start 

също работят с текущо избрания алгоритъм за клъстеризация. Специалната 

стойност add позволява добавяне на нова версия. В резултат от натискане на Set 

Value в този случай се добавя още един алгоритъм за клъстеризация в списъка и 

се избира. Другата специална стойност -1 позволява работа със самия алгоритъм 

за сравнение на версиите. Натискането на бутона Start при избрана конкретна 

версия предизвиква клъстеризацията на графа съответстващ на тази версия, а 

при избрана стойност -1, се клъстеризират всички неклъстеризирани версии и в 

падащото меню със стъпките се показват крайните стъпки на всеки от 

изпълнените алгоритми за клъстеризация. 

 Параметърът Load Config няма стойност, но при записване в него на път до 

конфигурационен файл за модула за еволюционен анализ, се изчистват всички 

досегашни стъпки и се добавят графите описани в конфигурацията в реда на 

описването им. Самия конфигурационен файл съдържа по един ред съдържащ 

път до граф за всяка от стъпките на еволюционния модул. 

При избрана конкретна версия, еволюционния модул работи като обикновен алгоритъм 

за клъстеризация, като добавя само трите си допълнителни параметъра към списъка от 

параметрите на алгоритъма за клъстеризация. 

При избрана версия -1 всяка стъпка от падащото меню съответства на резултата от 

клъстеризацията на една версия на продукта. Изборът с десен бутон на даден клъстер дава 
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Приложение	Д.	Реализация	на	класовете	NodeInfo	и		ReverseInfo	

По-долу е дадена пълната реализация на класовете NodeInfo и ReverseInfo, използвани 

в Глава 7. 

class NodeInfo{ 
    Cluster current = null; 
    HashMap<Cluster,Integer> cNodes = new HashMap<Cluster,Integer>(); 
    public NodeInfo(Cluster current) { 
      this.current = current; 
    } 
     
    void addCluster(Cluster c){ 
      if(c==null){ 
        return; 
      } 
      int commonNodes = 0; 
      for(Node child:current.children){ 
        for(Node child2:c.children){ 
          if(child.getName().equals(child2.getName())){ 
            commonNodes++; 
          } 
        } 
      } 
      if(commonNodes==0){ 
        return; 
      } 
      cNodes.put(c, commonNodes ); 
    } 
     
    public String buildInfo(){ 
      String info = "<html><body>"+ (current.getName()==null?""+ 

current.getId():current.getName())+ 
"<br/>=================================<br/>"; 

      ArrayList<String> infos = new ArrayList<String>(); 
      int all=0; 
      for(Cluster n2:cNodes.keySet()){ 
        int num = cNodes.get(n2); 
        int p1 = num*100/current.getChildren().size(); 
        int p2 = num*100/n2.getChildren().size(); 
        String inf = ""+num+" nodes ("+p1+"%) from "+ 

n2.getName()+" ("+p2+"%)"; 
        infos.add(inf); 
        all = all+num; 
      } 
      Collections.sort(infos); 
      for(String inf:infos){ 
        info = info+inf+"<br/>"; 
      } 
      if(current.getChildren().size()‐all>0){ 
        info = info+"=================================<br/>"; 
        info = info+(current.getChildren().size()‐all)+ 

" new nodes<br/>"; 
      } 
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      int nArcs = 0; 
      double wArcs=0; 
      for(Arc a:current.getInbound().keySet()){ 
        nArcs++; 
        wArcs = wArcs+a.getWeight(); 
      } 
      info = info+"=================================<br/>"; 
      info = info+"Inbound arcs ‐ "+nArcs+ 

 " with total weight "+wArcs+"<br/>"; 
      nArcs = 0; 
      wArcs=0; 
      for(Arc a:current.getOutbound().keySet()){ 
        nArcs++; 
        wArcs = wArcs+a.getWeight(); 
      } 
      info = info+"Outbound arcs ‐ "+nArcs+" with total weight "+wArcs; 
      return info; 
    } 
  } 
 
  class ReverseInfo implements Comparable{ 
    Cluster current = null; 
    HashMap<Cluster,Integer> cNodes = new HashMap<Cluster,Integer>(); 
    public ReverseInfo(Cluster current) { 
      this.current = current; 
    } 
     
    void addCluster(Cluster c){ 
      if(c==null){ 
        return; 
      } 
      int commonNodes = 0; 
      for(Node child:current.children){ 
        for(Node child2:c.children){ 
          if(child.getName().equals(child2.getName())){ 
            commonNodes++; 
          } 
        } 
      } 
      if(commonNodes==0){ 
        return; 
      } 
      cNodes.put(c, commonNodes ); 
    } 
     
    public String buildInfo(){ 
      String currentName = (current.getName()==null?""+ 

  current.getId():current.getName()); 
      if(cNodes.size()==0){ 
        return "‐ "+currentName+" is deleted<br/>"; 
      } 
      String info = "+ "+currentName+" is transformed to:<br/>"; 
      ArrayList<String> infos = new ArrayList<String>(); 
      int all=0; 
      for(Cluster n2:cNodes.keySet()){ 
        int num = cNodes.get(n2); 
        int p1 = num*100/current.getChildren().size(); 
        int p2 = num*100/n2.getChildren().size(); 
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        String inf = "==== "+num+" nodes ("+p1+"%) to "+ 
                                       n2.getName()+" ("+p2+"%)"; 
        infos.add(inf); 
        all = all+num; 
      } 
      Collections.sort(infos); 
      for(String inf:infos){ 
        info = info+inf+"<br/>"; 
      } 
      if(current.getChildren().size()‐all>0){ 
        info = info+"=================================<br/>"; 
        info = info+"==== "+(current.getChildren().size()‐all)+ 

 " deleted nodes<br/>"; 
      } 
      return info; 
    } 
     
    private String getName(){ 
      return (current.getName()==null?""+current.getId() 

     :current.getName()); 
    } 
 
    @Override 
    public int compareTo(Object other) { 
      return getName().compareTo(((ReverseInfo)other).getName()); 
    } 
  } 
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