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Увод 

Целта на настоящата работа е да автоматизира зночителна степен 
процесите по анализ и преработка на програмен код, като по този улесни 
работата на програмистите и техните мениджъри, чрез изграждане на 
ефективни инструменти за практическо приложение. 

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: 

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 да се подобри качеството на кода, за да се улесни 
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. 

След направения анализ на състоянието на предметната област си 
поставихме като задачи да създадем техники, алгоритми и подходи в следните 
направления: 

1. Извличане на знания от програмния код и възможностите за използване 
на системи за презаписване на терми за тази цел. 

2. Разпознаване на логическите компоненти на даден софтуерен продукт 
или част от него. В тази област съществуват множество алгоритми, като 
основния им недостатък е, че клъстеризират произволен граф, без да 
използват факта, че той представлява представяне на програмен продукт.  

3. Анализ на еволюцията на софтуерни продукти. 
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4. Анализ на програмния код с цел откриване на модели подходящи за 
рефакториране – повтарящ се код, класове-божества, класове 
подходящи за разделяне на части.  

Основно изискване към решението на описаните задачи, беше 
резултатните алгоритми и техники да предлагат достатъчно високо 
бързодействие, за да могат да се се използват в практиката и да са дощатъчно 
гъвкави и мащабируеми за да могат да работят върху големи обеми програмен 
код. 

Във връзка с решаването на поставените по горе задачи могат да се 
отбележат следните приноси и резултати: 

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) и 
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 времето за изпълнение не е 
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, както и за по-нататъшна обработка на 
данните. Използван е програмен език с широко приложение Java [13] 
като език за реализация на прототипите. Този подход няма гъвкавостта 
на декларативните езици, но се характеризира със значително по-добро 
бързодействие, което го прави пригоден за конструиране на 
инструменти, подходящи за ежедневната дейност на разработчиците. 

3. Базов резултат от цялостната изследователска работа е разработване и 
експериментиране на  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). 

 
2 



4. Разработка на методика за анализ на еволюцията на софтуера, базирана 
на  графи на извикванията и използванията. Представената методика 
отговаря на въпроси свързани с промяната на архитектурата на 
анализирания продукт с течение на времето. 

5. Разработка на алгоритъм за откриване на повтарящ се код, базиран на 
графи на извикванията и използванията. Експериментите с него, освен 
че дават насока за подобряване на анализирания продукт, могат да дадат 
и допълнителна информация за неговата еволюция. 

6. Разработка на алгоритъм за откриване на класове-божества, базиран на 
графи на извикванията и използванията, който използва описания 
алгоритъм за клъстеризация. 

7. Разработка на 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 работа 
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 бе използван за 
извършване на експерименти с тях. За в бъдеще би могъл да се доразвие и за 
анализ на софтуерни продукти с помощта на описаните алгоритми и техники. 

1.1. Структура на дисертацията 

Дисертацията се състои от увод, девет глави, заключение и четири 
приложения, както следва: 

В Глава 2 са дадени основните понятия и терминология използвани в 
дисертационния труд. Дадена е и 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. 
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Форматите на графите на извикванията и използванията, с които работи 
разработения софтуер 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 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. Предложения 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. Предложения алгоритъм има висока 
степен на точност и същевременно предлага голяма гъвкавост при откриването 
на повтарящите се фрагменти код.  

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. 
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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.  
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Глава 2.  Основни понятия и термини 

В тази глава ще определим основни понятия, които ще използваме в 
останалата част от работата. Разделът „Алгоритъм и сложност на алгоритъм“ 
съдържа дефиниции на понятието алгоритъм и сложност на алгоритъм и се 
дават правила за изчисляване на сложност по време ( O(n) ) в зависимост от 
размера на входните данни n. Раздел графи и дървета съдържа основни 
дефиниции от теория на графите. В раздел „Терми и презаписване на терми“ 
разглеждаме основни понятия от тази област, както и някои основни правила в 
избраната от нас реализация на система за презаписване на терми. Раздел 
„Софтуерни технологии“ разглежда понятията свързани със софтуера и 
неговата обработка. Раздел „Представяне на програмен код с помощта на 
графи“ разглежда начините за представяне на програмен код с помощта на 
синтактични дървета, графи на извикванията, графи на използванията и 
ресурсни графи. 

2.1. Алгоритъм, сложност на алгоритъм 

В този раздел се дават определения за масова задача, алгоритъм, 
размер на входа на алгоритъм и сложност по време на алгоритъм. В края на 
секцията са описани основните правила за практическо изчисляване на 
сложност по време на алгоритъм в зависимост от размера на входните му 
данни. 

Когато се разглеждаме сложността на разглежданите в текста 
алгоритми, се дава сложността в най-лошия случай, а когато е възможно се 
опитваме да определим и приближение на сложността в средния случай. 

2.2. Графи и дървета 

В тази секция са дадени основни дефиниции от теория на графите, 
които се използват съществено в останалата част от работата а именно: 

• Неориентиран граф 
• Ориентиран граф 
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• Свързан граф 
• Дърво 

2.3. АТерми и презаписване на терми 

В този раздел са дадени някои основни понятия, свързани със 
системите за презаписване на терми [18] (Term Rewriting Systems – TRS). 
Дават се дефиниции на терми, анотирани терми (АТерми) и анотации. Описват 
се основните правила за презаписване на терми, като за основа е използава 
платформата Stratego/XT. В използваните за демонстрация примери, се 
набляга на описанието на програмен код с помощта на терми. 

В края на секцията са описани основните синтактични конструкции за 
работа с терми в Stratego/XT: 

• Създаване на терми с оператора !<израз> 
• Разпознаване на терми с оператора ?<израз> 
• Правила за презаписване на терми със следните възможни 

конструкции: 
<име на правило>=<списък от операции или извиквания на 
правила> 
<име на правило>:<глава> -> <тяло> 
<име на правило>:<глава> -> <тяло> where <условие> 

• Правилото collect за обхождане на дървата на даден терм в 
дълбочина и извършване на операции върху всеки от възлите, 
отговарящ на дадено условие. 

• Правилото filter за филтриране на елементите на списък спрямо 
зададен критерий. 

По-подробно ръководство за работа със системата за презаписване на 
термове Stratego/XT, включващо както описаните, така и други често 
използвани правила и конструкции можи да бъде открито на страницата на 
системата в [14] 
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2.4. Софтуерни технологии 

В този раздел се въвеждат понятията за програма, програмен продукт, 
софтуер (включително разделението между приложен и системен софтуер) и 
език за програмиране. Тези понятия са базови за представената работа. 

 В края на секцията са дадени дефиниции на три от основните процеси 
свързани с обработката на код: 

 Рефакторинг е процес, който има за цел да Дефиниция 1.
преструктурира или промени съществуващия код с цел неговото подобряване, 
без да се изменя неговата функция.  

 Реенжинеринг [22] е процес, при който се извършват Дефиниция 2.
промени в даден продукт, с цел подобряването както на продукта, така и на 
кода му, като се запазва функционалността на продукта. 

 Обратно проектиране (reverse engineering): Това е Дефиниция 3.
процес на анализиране на даден софтуерен продукт с цел да се определят 
неговите компоненти и взаимовръзките между тях или за да се създаде 
представяне на софтуера в друга форма с по-висока степен на абстракция. 

2.5. Използвани означения във фигурите в текста 

В този раздел е представено кратко описание на означенията, които се 
срещат във фигурите в текста в следващите глави. Всеки вид фигура е описан 
подробно включително семантиката на възможните елементи в нея. 

2.6.  Представяне на програмен код с помощта на графи 

Програмния код разглеждан като последователност от символи не е 
подходящ за автоматизиран анализ или обработка. Поради тази причина 
програмния текст се анализира и от него се извличат модели с различна степен 
на пълнота и област на приложение. Основното представяне на програмния 
код, което е и най-пълно е като синтактично дърво. Въз основата на 
синтактичното дърво можем да извлечем допълнителни модели на кода като 
граф на извикванията, граф на използванията или ресурсен граф.  
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В тази секция са дадени определенията  за изброените четири 

конструкции, както и областите на приложение на всяка от тях. За графите на 
извикванията и графите на използванията са предложени варианти за формат 
на представянето на всеки от тях. Разгледани са подробно различните 
вариации на графите на извикванията и графите използванията и техните 
приложения, тъй като тази информация се използва съществено в 
разработените в настоящата дисертация алгоритми. 

 Синтактично дърво [23] наричаме дърво, в което Дефиниция 4.
всеки вътрешен връх е оператор или конструкция в езика, а върховете под него 
съответстват на операндите или семантично значещите части на дадената 
езикова конструкция. 

 Граф на извикванията за даден софтуерен продукт Дефиниция 5.
или част от него наричаме ориентиран граф, чиито върхове са методи, а дъгите 
му са извикванията между тях [24; 25] (дефиниция на ориентиран граф е 
дадена в раздел 2.1) . Този тип графи може да имат различни варианти в 
зависимост от начина на определяне на дъгите.  

 Каноничен граф на извикванията е граф на Дефиниция 6.
извикванията при който всяко извикване между два метода, поражда отделна 
дъга, етикетирана с мястото, където се извършва извикването.  При този граф 
от него може да се възстанови последователността на извикванията. 

 Статистически граф на извикванията е граф на Дефиниция 7.
извикванията при който всяка дъга между два метода е етикетирана с броя на  
извършените обръщения. Този вариант е по-подходящ при някаква форма на 
статистически анализ. 

 Ресурсен граф [26],  се нарича граф, при който Дефиниция 8.
върховете са два вида – ресурсни върхове и върхове на нишките. Всеки 
семафор или друг ресурс, използван за постигане на взаимно изключване 
отговаря на един ресурсен връх във графа. Върховете на нишките съответстват 
на възможните състояния за всяка нишка, в които може да задържи или за 
изчаква за някой от ресурсите. Дъгите също са два вида – на изискване и на 
присвояване. Дъга която започва от връх на нишка и завършва в ресурсен връх 
се нарича дъга на изискване и обозначава, че дадената нишка в указаното 
състояние се опитва да вземе контрол над дадения ресурс. Дъга, която започва 
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от даден ресурсен връх и завършва в даден връх на нишка, се нарича дъга на 
присвояване и обозначава, че дадения ресурс се държи от въпросната нишка. 

По отношение на форматите за представяне на графи на извикванията 
са представени няколко различни варианта, като за случая на граф на 
извикванията е избрано следното представяне: 

(<списък на върховете>, 
<списък на етикетите>, 
<списък от дъги във вида (<указател към връх1>,  
                                             <указател към връх2>, 
                                             <указател към етикет>)>) 

За графи на използванията формата е подобен: 

(<списък на върховете>, 
<списък от дъги във вида (<указател към връх1>,  
                                              <указател към връх2>,  
                                              <тегло>)>)  
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Глава 3.  Обзор на предметната област 

В тази глава е направен обзор на текущото състояние на 
изследванията за автоматизиран анализ и преработка на софтуерен код, като 
сме се фокусирали предимно върху реално действащите инструменти. 
Теоретични разработки, когато има подходящи, са разгледани в съответните 
глави, където са описани разработените алгоритми. В главата е направен 
анализ на следните дейности, налагащи промени в кода: 

• Рефакторинг [21] на продукта или част от него.  
• Реенжинеринг [22] на продукта.  
• 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.  
◦ Превеждане на продукта на друг програмен език.  
◦ Преработка с цел работа с друга операционна система или 

интегриране с друг външен софтуер. 
◦ Изграждане на продуктови линии [27].  

• Цялостна промяна на архитектурата на продукта 

Представена е следната класификация на видовете инструменти за 
обработка на програмен код в зависимост от степента на автоматизация която 
предлагат, като са дадени конкретни примери за всеки вид: 

• 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 
човешка намеса. 

• 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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Глава 4.  Извличане на графи от програмния код. 

В тази глава са описани техники и алгоритми за извличане на графи на 
извикванията и графи на използванията. Тази задача не е нова и съществуват 
множество инструменти, които я решават в една или друга степен. 
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 терми 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  [12].  

4.1. Извличане, чрез използване на система за 
презаписване на терми 

В този раздел, е разгледан 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. 
са изследвани възможностите за използването и за извличане на 
горепосочените два вида графи. 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 [38] за разпознаване на някои от разпространените в 
момента езици за програмиране като Java (библиотеката Dryad [40])  и PHP 
[39]. 

В раздела са описани проблемите и предизвикателствата, които 
възникват от използваната система за пренаписване на терми, както и 
решенията които сме избрали за всеки отделен случай. Получения като 
резултат алгоритъм изглежда по следния начин: 
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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.  

По-долу са дадени стъпките на предложения алгоритъм.  

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, 
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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. 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 извиква. 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. 
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В резултат от тази стъпка получаваме списък от канонични имена 
на типове. 

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 
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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. 

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 

В раздела е предложен подход за визуализация на получените в 
предните алгоритми, графи, чрез използване на GraphViz [41]. За тази цел е 
предложен следния алгоритъм за транформация на термите получени в 
резултат от предходните алгоритми, като са разгледани и някои примери: 

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

За визуализиране на графи на използванията алгоритмът 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. 

За демонстрация на действието на алгоритъма за извличане на графи 
на извикванията е проследено изпълнението му стъпка по стъпка върху малък 
проект състоящ се от два файла. Изчислена е сложността на предложения 
алгоритъм, като за критерий за оценка е използван броя на знаците в проекта, 
което съответства като порядък на броя на възлите в получения граф на 
извикванията. В резултат от направения анализ сложността на алгоритъма е 
определена на O(n2).  
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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. 

В края на раздела са разгледани предимствата и недостатъците на 
Stratego/XT  като подход за извличане на графи на извикванията и графи на 
използванията от програмен код. 

4.2. Реализация на алгоритмите за извличане на графи 
на използванията и графи на извикванията на Java 

В този раздел е разгледана реализация на описаните по-горе 
алгоритми на език за програмиране Java. Обсъдени са разликите между 
реализацията на Java и на Stratego/XT. Демонстрирани са фрагменти от 
реализацията, и са анализирани предимствата и недостатъците на Java. Като 
резултат от от проведените експерименти и анализ е направено следното 
заключение: 

Stratego е много по-подходящ за създаване на прототипи, тъй като 
реализацията на него е много по-компактна. За сметка на това 
бързодействието му е малко. От друга страна езикът Java предлага много по 
високо бързодействие, но и много по висока сложност на реализацията и като 
резултат е по-добър за разработка на крайни продукти, където времето за 
изпалнение е важно. 

Направено е сравнение между двете реализации за три версии на Ant 
за да се демонстрира разликата в скоростта на изпълнение между двата 
подхода: 

Анализиран 
софтуер 

Брой 
класове 

Реализация на 
Stratego/XT 

Реализация на 
Java 

Ant 1.3 812 7250 s 6 s 
Ant 1.5 1188 10800 s 20 s 
Ant 1.7 1844 16200 s 37 s 

Таблица.1. Сравнение между бързодействието на различните реализации 
на алгоритъма 
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Глава 5.  Разпознаване на компонентите на 

софтуерна система 

В тази глава е описано приложение на алгоритмите за извличане на 
графи на използванията и графи на извикванията за целите на разпознаване на 
компонентите на даден софтуерна система, чрез използване на програмния 
код..  

В началото на главата са описани причините, поради които тази задача 
е важна, както и еволюционните процеси, които водят до промени в неговата 
структура, които не са отразени в продуктовата документация. Направена е  
класификация на алгоритмите за клъстеризация (разделяне на компоненти) в 
зависимост от вида на входните данни, избраното начално разпределение и 
броя на итерациите на алгоритъма до достигане на решение. 

Разгледани са три различни алгоритъма за определяне на 
компонентите на даден софтуерен продукт: 

1. Hill-climbing алгоритъм на Bunch [47] 
2. Алгоритъм на многоцелевото търсене [48] 
3. ACDC – алгоритъм базиран на разбирането на софтуера [49] 

Всеки от разгледаните алгоритми има своите недостатъци както по 
отношение на бързодейстието, така и принципно по отношение на подхода 
който реализира – единствено ACDC от разгледаните алгоритми използва 
информацията, че подадения му граф съответства на програмен код. 

Въз основа на направения анализ е предложен алгоритъм за откриване 
на компонентите на прогрограмен код. Той 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, 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. 
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• 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 обсъдена отделно. 

2. Списък на върховете. Списъкът от върховете на получения граф 
сортираме спрямо максималното тегло на ребро с начало дадения 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 текущия 
връх добавяме към същия клъстер. Всеки клъстер се определя с 
поредния си номер, като номерацията започва от едно. 

b) Ако тежестта на най-тежкото ребро е по-голяма от margin и върхът 
към който води то, не принадлежи на никой клъстер, то текущия връх 
го добавяме 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. 
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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.  

Нека w(x,y) е теглото на дъгата от върха x към върха y, когато има 
такава и нула, когато няма такава дъга. Съответно wt(A,B) е разширението на w 
в случаите, когато  A и B са множества от върхове по следния начин: 

𝑤𝑡(𝐴,𝐵) = � 𝑤(𝑥,𝑦)
х∈𝐴,𝑦∈𝐵

 

Функцията in(x) връщат върховете от които  започват дъги 
завършващи в x. Съответно функцията out(x) връща върховете в които 
завършват дъгите започващи от върха x. 

Въпросната функция на близост е определена като: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑚(𝑥,𝑦) + 𝑐𝑜1(𝑥,𝑦) + 𝑐𝑜2(𝑥, 𝑦) + 𝑟𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑟𝑓(𝑦, 𝑥) 

Където: 

𝑚(𝑥, 𝑦) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑤(𝑥,𝑦)

2
, когато 𝑤(𝑦, 𝑥) = 0                                             

𝑤(𝑦, 𝑥)
2

,         когато 𝑤(𝑥,𝑦) = 0                                             

𝑤(𝑥,𝑦) ∗ 𝑤(𝑦, 𝑥),                иначе                                       

 

𝑐𝑜1(𝑥,𝑦) =  
𝑤𝑡(𝑖𝑛(𝑥) ∩ 𝑖𝑛(𝑦), {𝑥,𝑦})2

𝑤𝑡(𝑖𝑛(𝑥), 𝑥) + 𝑤𝑡(𝑖𝑛(𝑦),𝑦)
 

𝑐𝑜2(𝑥, 𝑦) =
𝑤𝑡({𝑥,𝑦}, 𝑜𝑢𝑡(𝑥) ∩ 𝑜𝑢𝑡(𝑦))2

𝑤𝑡(𝑥, 𝑜𝑢𝑡(𝑥)) + 𝑤𝑡(𝑦, 𝑜𝑢𝑡(𝑦))
 

𝑟𝑓(𝑥, 𝑦) =  
𝑤𝑡(𝑖𝑛(𝑦), 𝑥)

|𝑖𝑛(𝑥)|  
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В направения анализ на компонентите на фунцията са описани 
причините поради които всеки от компонентите допринася към функцията на 
близост и в кои случаи този принос е съществен. 

В резултат от направените експерименти и проведения анализ, 
представения алгоритъм беше подобрен по следния начин: 

5.1. 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. 
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• maxManagedSize – този параметър указва максималния размер който 
може да има клъстер, който се получава при сливане на два или повече 
клъстера и връх, който реферира към тях. 

• 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“ 1  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 
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. 

1  Под ефект на гравитация разбираме увеличаването на теглото на 
дъгите между върхове представляващи модули, в резултат от комбинирането 
на теглата на дъгите между съставящите ги върхове. 
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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 разбира 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, 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.  

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.  

5. 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. 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 : 
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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 както множества 
от върхове, като в случаите когато множеството съдържа само един 
елемент за удобство се изписва самия елемент. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

В останалата част от раздела е описано стъпка по стъпка изпълнението 
на горния алгоритъм върху специално генериран за целите на експеримента 
граф с 250 върха. Всяка стъпка на алгоритъма е илюстрирана с резултатния 
граф след изпълнението и, като са дискутирани подробно настъпилите 
промени и причините за тях. При обсъждането на някои от стъпките е 
обърнато и внимание навлиянието на параметрите на алгоритъма върху 
резултата от тях. 

5.2. Сложност на алгоритъма 

Основна цел на настоящата разработка беше да създадем не просто 
алгоритъм, който разделя даден софтуерен продукт на компоненти, но и 
алгоритъм, който да го прави бързо, така че резултатния инструмент да е 
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възможно по-лесен за използване от програмистите. В този смисъл скоростта 
на изпълнение е един от основните критерии за използваемост. 

В последния раздел от тази глава е изчислена сложността на 
предложения алгоритъм, като за база е използван броя n на върховете в 
първоначално подадения граф. В резултат от направения анализ сложността е 
определена като O(n3) в най-лошия случай. В резултат от направените 
експерименти обаче, е установено че в действителност тя е чувствително по-
ниска. Това поведение е очаквано, тъй като максимална сложност би се 
оплучила, в случаите, когато в оригиналния граф всеки връх е свързан със 
всички останали, а в практиката броя на съседите на даден връх е относително 
малък.  
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Глава 6.  Реализация и експерименти с описания 

алгоритъм 

В тази глава са разгледани варианти за реализация на описания 
алгоритъм на три различни платформи, като са сравнени 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. 

Като първи вариант е разгледана реализацията изцяло на Stratego/XT. 
Предимствата на тази реализация е малкото количество програмен код и 
високата гъвкавост и изразителност на използвания език. Въпреки направените 
оптимизации, това е най-бавния вариант за реализация на алгоритъма, като за 
граф от порядъка на 900 върха, времето за изпълнение отнема няколко часа. 

Втория вариант на реализация на алгоритъма, е хибриден – 
извличането на графите на извикванията и използванията се извършва с вече 
реализирания алгоритъм на Stratego/XT, а обработката и клъстеризацията се 
извършва на SQL върху релационна база данни. Основната причина да се 
спрем на този подход е, че системите за управление на бази данни би следвало 
да са оптимизирани за обработка и изчисления върху големи обеми от данни. 
Както се вижда от направените експерименти, времето за клъстеризиране 
намалява до два часа и половина – все още твърде бавно за ежедневна 
употреба, но приемливо в случаите, когато се извършва еднократен анализ на 
продукта. Реализацията на алгоритъма на SQL отнема около 120 реда 
програмен код, поради високата изразителност на езика по отношение на 
обработка на масиви от данни. 

Последния разгледан вариант за реализация на алгоритъма е, чрез 
използване на език за програмиране Java. В реализацията са използвани във 
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възможно най-голяма степен възможностите на Java за обработка на структури 
от данни. В резултат изпълнението  на алгоритъма за граф от 1712 върха, 
отнема около минута – време напълно приемливо за ежедневна работа с 
получения продукт. В същото време обемът програмен код, необходим за 
реализацията на алгоритъма нараства до 400 реда. 

6.2. Експерименти с получения алгоритъм за 
клъстеризация 

В този раздел са описани няколко експеримента с предложения в 
Глава 5 алгоритъм, върху изходния код на Ant 1.3 [16] с няколко различни 
набора от параметри с цел изследване на влиянието им. Причината за избор на 
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. 

Анализа на резултатите се прави в два момента – след стъпка 7, когато 
завършва първия етап на клъстеризацията, и в края на алгоритъма след стъпка 
18. Извършените експерименти са разделени в следните групи в замисимост от 
целта им: 

1. Експерименти за изследване на влиянието на параметъра margin. 
2. Експерименти за изследване на влиянието на параметрите libraryLimit, 

libraryPercentLimit и superClassLimit 
3. Експерименти свързани с влиянието на библиотечните върхове и 

групирането им, върху работата на алгоритъма. 
4. Експерименти, изследващи резултатите от промяната на режима на 

“гравитация” (параметъра gravityMode) 

Като резултат от направените експерименти са направени 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. 
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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. Като цяло подходящите за всеки един продукт параметри са различни в 
зависимост от организацията му и целта която искаме да постигнем. 
Препоръчително е за 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 
само по себе си е полезно, и може по-нататък да се използва за преработката 
му. В същото време те не ни дават отговор на въпроса защо и как продукта, 
който анализираме, е достигнал този си вид. В тази глава е описан подход за 
еволюционен анализ на софтуерни продукти, основан на използването на 
алгоритми за клъстеризация (включително и на алгоритъма описан в Глава 5).  

Терминът „софтуерна еволюция“ се появява в началото на 70те години 
[52; 53] и се дефинира като вътрешната необходимост от продължителна 
поддръжка и развитие на приложения решаващи реални задачи от практиката. 
В началото на главата е представен анализ и класификация на причините и 
дейностите водещи до еволюцията на софтуера и е показано мястото на 
предложения подход. 

Анализа, който е предложен 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. 

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. 

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.  
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 
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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.  

4. Как се е променила архитектурата?  В началото на своето развитие, 
реализацията на един софтуерен продукт съответства на неговата 
архитектура и дизайн. С времето обаче се появяват странични връзки 
между модулите, които нарушават архитектурата и принципа, че от 
гледна точка на останалите модули, даден модул трябва да се разглежда 
като „черна кутия“.  

За извършването на този анализ е представен 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 значещи 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 съществено ще 
използваме точно тази „мета“ информация. 
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Предложения алгоритъм приема като параметри 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 𝐺𝑡1  и 𝐺𝑡2  са двата графа 
които сравняваме. При тази стъпка се създава таблица от вида: 

 <име> -> (<модул 1>,<модул 2>) 
Във въпросната таблица се добавя съответствие за всеки модул n от  

𝐺𝑡1, което има вида: 

𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛  
→ (𝑛, 𝜀) 

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  𝐺𝑡1, по подобен начин се 
обхождат и модулите на  𝐺𝑡2. При това обхождане обаче 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  𝐺𝑡1 от които произхожда всеки един клъстер от  𝐺𝑡2. За 
целта се обхождат всички модули от  𝐺𝑡2 и за всеки от тях се създава 
запис, съдържащ следната информация: 
a) Модулът, който се разглежда (n). 
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b) Всички модули 𝑝𝑛,𝑖 от  𝐺𝑡1, които съдържат върхове принадлежащи и 
на  𝑛, както и бройката на общите им върхове с n, която означаваме с 
𝑐𝑛,𝑖. За тази цел се изпълняват следните стъпки: 

i. Обхождат се един по един модулите на които е разделен 𝐺𝑡2 
ii. За всеки модул се обхождат върховете, които съдържа, като за 

всеки от тях се проверява дали се съдържа и в 𝑛. 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  𝐺𝑡2 върхове с  n. 

c) Броя nnew на новите елементи, който се изчислява като: 

𝑛𝑛𝑒𝑤 = �𝑐𝑛,𝑖 

d) Броя на входящите дъги в новия клъстер и общата им тежест 
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 
рядко се случва. 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 
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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 която е 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  𝐺𝑡1се създава запис със 
съдържание подобно на това от стъпка 2: 
a) Модула, който се разглежда (m) 
b) Всички модули 𝑞𝑛,𝑖 от  𝐺𝑡2, които съдържат върхове принадлежащи и 

на  𝑚, както и бройката на общите им върхове с m, която означаваме 
с 𝑐𝑚,𝑖 . 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 

В този раздел е обсъдена реализацията на предложения алгоритъм на 
език за програмиране Java. Разгледан е накратко начина на работа на 
разработеното приложение и са дадени примери от практиката за работа с 
него. 

7.3. Анализ на еволюцията на Ant. 

В този раздел е демонстрирана приложимостта на предложения 
подход, като са проведени експерименти  с няколко версии на Ant – 1.1., 1.3, 
1.5, 1.6, 1.7 и 1.8. Направено е сравнение на всеки две последователни версии, 
като въз основа на направените сравнения е проведен анализ на настъпилите 
промени и евентуалните причини за тях. 
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В заключение от проведения експеримент можем да се каже, че 

предложения подход действително дава допълнителна информация и 
разбиране за продукта в течение на неговото развитие и дава насоки за 
възможни промени и подобрения. 

В края на главата са разгледани някои подобни на описания подход, 
разработки.  
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Глава 8.  Откриване на повтарящ се код. 

В тази глава е представен алгоритъм, използващ едновременно граф 
на извикванията и граф на използванията, за целите на откриване на повтарящ 
се код в рамките на даден софтуерен продукт. В началото на главата са 
представени процесите, довеждащи да появата на повтарящ се код и са 
поставени следните основни цели пред разработения алгоритъм: 

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. 

4. Максимална гъвкавост на разпознаването. Тоест да бъдат открити 
максимален брой повтарящи се елементи като се игнорират някои 
несъществени разлики. 

8.1. Дефиниции на понятието „повтарящ се код“ 

В този раздел са дадени следните три дефиниции на понятието 
„повтарящ се код”, като за всяка от дефинициите е демонстрирано с примери, 
кои случаи обхваща и са представени възможности за рефакториране на всеки 
от случаите: 

Дефиниция 1. Казваме че два фрагмента програмен код се повтарят 
ако след изтриване където е възможно или замяна на всички 
последователности от коментари и незначещо бяло пространство2 с единичен 
интервал, като резултат се получава един и същ код. 

Дефиниция 2. (преименуване на идентификатори) Казваме, че два 
фрагмента програмен код се повтарят, ако след трансформациите описани в 
дефиниция 1, е възможно чрез директна замяна на идентификатори в единия 
код да получим другия.  

2 Незначещо бяло пространство е последователност от символи или 
лексеми, които компилатора пропуска при обработката на кода. 
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Тази дефиниция обхваща еквивалентност с точност до име на 

променлива, но също така обхваща и случаите когато се извикват различни 
методи. Броя на повтарящите се фрагменти код според тази дефиниция е 
много по-голям в сравнение с предишната. 

Дефиниция 3. Казваме, че две парчета код се повтарят, ако големи 
части от кода са еквивалентни в смисъла на дефиниция 2. 

Тази дефиниция позволява откриването на онези случаи в които 
имаме две като цяло еднакви парчета код, като те имат някакви разлики в 
някоя своя част. До такава ситуация се достига, когато някой метод се 
изкопира и след това се добави или промени нещо в него. 

8.2. Алгоритъм за откриване на повтарящ се код 

След като специфицирането на дефинициите за повтарящ се код, 
върху които базираме изследването по-нататък е описан 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 
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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 𝑜𝑢𝑡𝑛1 и  𝑜𝑢𝑡𝑛2 са 
съответните им изходящи степени. 
a. Ако 𝑜𝑢𝑡𝑛1 ≠ 𝑜𝑢𝑡𝑛2 ,то текущо разглежданата двойка не е 

повтарящ се код. 
b. Ако  𝑜𝑢𝑡𝑛1 < minimumDetailLimit или  𝑜𝑢𝑡𝑛2 < 

minimumDetailLimit, двойката се пропуска и не се анализира 
повече. 

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. 

iv. 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 
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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. 

В края на раздела е демонстрирана работата на алгоритъма върху кода 
на Ant 1.5, където бяха открити 242 повтарящи се метода. 

8.3. Параметризация на алгоритъма 

В този раздел са разгледани възможностите за параметризация на 
алгоритъма, като е описан ефекта от промяната на всеки от приеманите 
параметри – minimumLimit и minimumDetailLimit. 

8.4. Сложност и бързодействие на алгоритъма. 

В този раздел е  определена сложността на представения алгоритъм, 
спрямо следните 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. 

Като резултат от направения анализ максималната сложност на 
алгоритъма е определена 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.  

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. Тази оценка е 
демонстрирана на практика, чрез изпълнение на алгоритъма върху три 
различни по обем версии на Ant [16] – 1.3, 1.5 и 1.7.  
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Като допълнителен извод от направените експерименти може да се 
каже, че елгоритъма работи изключително бързо (само 37 секунди за Ant 1.7) и 
е подходящ за практическа употреба. 

8.5. Представяне на резултатите 

В този раздел е обсъдена визуализацията на резултатите от 
изпълнението на предложения алгоритъм. Предложената визуализация 
представя резултата от изпълнението на алгоритъма като граф на извикванията 
съдържащ само методите групирани по клъстери като повтарящ се код. 
Имплементацията на алгоритъма позволява при избор на даден клъстер да се 
видят всички методи, които той съдържа.   

8.6. Подобни разработки 

В края на главата са разгледани следните алгоритми за откриване на 
повтарящ се код, като е направено сравнение на предложения алгоритъм с 
всеки от тях: 

• Алгоритъм за откриване на повтарящ се код, базиран на 
сравнение на отпечатъци от текста на J. Johnson [67] 

• Алгоритъмът използван в CCFinder [66] 
• Алгоритъмът на CloneDr [65] 
• Алгоритъмът използван в CloneDigger [64] 
• Алгоритъм базиран на невронни мрежи разработен от Davey и 

др. [68] 

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. 

  

 
43 



 
 

Глава 9.   Откриване на Класове-божества 

Класове божества [69], наричаме тези класове, които притежават 
твърде много функции и реализират богата функционалност използвана за 
много различни операции. Като правило  този тип класове концентрират в себе 
си голямо количество методи и данни и едновременно с това изпълняват 
няколко различни функции в рамките на съдържащият ги модул. В повечето 
случаи тези класове са твърде трудни за разбиране, разучаване и промяна, и 
тяхното раздробяване на по-малки части значително улеснява поддръжката 
[70]. 

В първите два раздела на главата е направен анализ на структурата и 
особеностите на класовете божества, проблемите които пораждат, както и 
причините за възникване на такива класове. В резултат е направен извода, че 
поради проблемите които създават, навременното откриване на класове 
божества може сериозно да спомогне за подобряване на качеството и 
четимостта на кода. Поради тази причина бе създаден алгоритъм базиран на 
използване на графи на извикванията и използванията, който ефективно 
открива съществуващи и потенциални класове божества. 

9.1. Алгоритъм за откриване на класове божества 

Алгоритъма който се разглежда в този раздел, 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 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. 
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4. minSize – минимален размер на клас-божество в брой методи. 
 

По-долу следва описанието на самия алгоритъм: 

1. Създава се статистически граф на извикванията за анализирания 
софтуер, 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 разглеждания софтуер, 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. 
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. 
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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. 

6. От получения списък се отделят тези върхове, които имат външни дъги 
с повече от outboundPercent от елементите в модула в 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 
върхове, 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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9.2. Сложност и бързодействие 

Сложността на алгоритъма е определена спрямо броя на върховете в 
графа на извикванията, който ще означим с n. В резултат от направения анализ 
на всяка от стъпките на алгоритъма, сложността беше определена на O(n) в 
случаите, когато използваме готова клъстеризация. А в случаите когато 
използваме нашия алгоритъм за клъстеризация сложността е O(n3). При 
използване на друг алгоритъм за клъстеризация сложността е максималната от 
сложността на използвания алгоритъм и O(n). 

Направена е експериментална проверка на сложността на 
алогиритъма, като е изпълнен върху три различни по размери версии на Ant – 
1.3, 1.5 и 1.7. В резултат от направените експерименти се вижда, че времето за 
изпълнение на алгоритъма без времето за клъстеризация е много малко – под 
една секунда дори за Ant 1.7. Това е достатъчно добра скорост, която 
позволява използване на инструмента реализиращ алгоритъма за ежедневна 
практическа употреба. 

9.3. Резултати и експерименти 

Алгоритъма беше изпълнен върху Ant 1.5 и 1.7 с цел откриване на 
потенциални класове божества, като 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. 

В рамките на тестовете бяха намерени 9 класа в Ant 1.5 и 11 в Ant 1.7. 
което е много добър резултат. В същото време за фирмен софтуер с размери 
колкото Ant 1.5, бяха открити 44 класа. 
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9.4. Реализация на алгоритъма и визуализация на 
резултатите 

В този раздел дискутирина реализацията на алгоритъма и са 
предложени два варианта за визуализация на резултатите. Като платформа за 
реализацията на алгоритъма е използвана отново Java, като е използвана 
наготово имплементацията на алгоритъма за клъстеризация от Глава 5. 
Предложени са някои оптимизации, позволяващи последващите изпълнения на 
алгоритъма върху един и същ проект, значително да се ускорят. 

Предложени са два варианта за визуализация – текстов и графичен. 
Текстовия вариант позволява да се видят в компактен списък класовете-
божества. Графичния извежда граф на извикванията, в който са останали само 
класовете-божества. Графичното представяне позволява да се добие представа 
за размерите на всеки от класовете. В края на раздела са разгледани възможни 
бъдещи подобрения в алгоритъма. 

9.5. Подобни разработки 

В своята статия Fokaefs [71] и др. описват плъгин за Eclipse, който е в 
състояние да разпознава класове-божества. Този алгоритъм обаче засяга тези 
частни случаи, в които класът може по лесен начин да бъде разделен на части 
(виж 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 [72] 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.  

В уводната част на тази глава са разгледани особеностите и причините 
за възникване на такива класове. Специално внимание е обърнато на двата 
съществено различни варианта за такива класове – в единия случай 
разделянето на класа на части може да се определи лесно, поради високата 
степен на вътрешна свързаност в класа, а в другия ниската степен на вътрешна 
свързаност може да предезвика появата на множество отделни класове с по два 
три метода, което е характерно за проксита и интерфейсни класове. Разгледани 
са в подробности вариантите за разпознаване на всеки от двата типа. 

В резултат от направения анализ бе разработен следния алгоритъм за 
разпознаване на класове подходящи за разделяне на части. 

10.1. Алгоритъм за разпознаване 

Алгоритмът за разпознаване на класовете 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. Вътрешната свързаност 
изчисляваме като съотношението между броя на връзките в рамките 
на класа и елементите му. 
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• 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. 

Самия алгоритъм има следния вид: 

1. Създава се статистически граф на извикванията за разглеждания 
продукт. Графът следва да съдържа извиквания както 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 Е𝐶 ≥ 𝒎𝒊𝒏𝑺𝒊𝒛𝒆 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. 
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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. 

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 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚𝑆𝑖𝑧𝑒

𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓𝑺𝒊𝒛𝒆𝑫𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
 и 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚𝑆𝑖𝑧𝑒. 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓𝑺𝒊𝒛𝒆𝑫𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 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. 

10.2. Сложност и бързодействие на алгоритъма 

Сложността на предложения алгоритъм е изчислена въз основа на 
броя n на върховете в статистическия граф на извикванията за продукта. Като 
резултат от анализа на стъпките на алгоритъма, сложността му e определена 
като 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 
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малко вероятно да се поддават на добра клъстеризация и опитите за 
клъстеризация в тези случаи са излишни.  

За проверка на бързодействието на алгоритъма в практиката, той беше 
изпълнен върху няколко версии на Ant. В резултат от сравнението на 
времената за изпълнение бе направен извода, че в практически условия, 
сложността на алгоритъма се доближава по-скоро до O(n2). Другия 
положителен резултат от направените експерименти е, че времето за 
изпълнение на алгоритъма дори за най-обемния от разгледаните проекти не 
надхвърля две минути, което е напълно приемливо за практическа употреба. 

10.3. Резултати и експерименти 

И тук са анализирани три версии на Ant – 1.3, 1.5 и 1.7. Разгледани са 
резултатите за всяка от версиите, като е направен и анализ на предложените 
промени. Направена е демонстрация как резултатите от алгоритъма могат да се 
използват не само като предложение за рефакториране на дадени класове, но и 
като отправна точка и допълнителен инструмент за анализ на еволюцията на 
софтуера. 

В края на раздела е направен анализ на влиянието на параметрите, 
върху резултатите от работата на алгоритъма, както и на предложените 
рзделяния. Изводът от направените експерименти в тази насока е, че 
предложените промени в кода са смислени и биха довели до неговото 
подобряване. 

10.4. Визуализация на резултатите 

Подхода, избран за визуализиране на резултатите от изпълнението на 
алгоритъма се състои от две части. 

В първата част се филтрират и групират в клъстери елементите 
отговарящи на откритите от алгоритъма класове, това позволява на 
потребителя да се ориентира колко и какви класове му се предлагат за 
рефакторинг. По този начин се получава обобщен изглед на резултатите. 

Във втория етап на визуализацията се филтрират елементите 
принадлежащи на един от откритите класове. Елементите на всеки клъстер се 
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оцветяват в различен цвят и се запазват връзките между тях. Имената на 
съответните методи и променливи се показват при избиране с десен бутон на 
съответния връх. 

Така избраната визуализация позволява да се обхванат както общите 
резултати от алгоритъма, така и  конкретните резултати и предложения за 
всеки един клас, така че потребителя да може лесно да прецени доколко и дали 
предложените промени са необходими и подходящи. 

10.5. Подобни разработки 

В литературата съществуват различни инструменти и подходи 
свързани с разделянето на класове на части. 

Някои автори [73] предлагат семантичен анализ на методите в 
класовете за да определят кои методи и полета могат да бъдат прехвърлени в 
нов клас. Други [71; 74] използват клъстеризация базирана на връзките между 
методите в дадения клас. 

Различното в нашия метод в сравнение с останалите е, че анализираме 
връзките не само в рамките на класа който разглеждаме, но и на връзките му с 
останалите класове, като по този начин постигаме значително по-добра 
точност. 
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Приложения 

Към представената дисертация са оформени следните приложения: 

• В Приложение А са изнесени термите от алгоритъма за извличане на 
графи на извикванията и графи на използванията описан в Глава 4. 

• В Приложение Б е кодът на реализацията на алгоритъма за откриване 
на компоненти на SQL. 

• В Приложение В е описан, използвания от създадената реализация 
формат за съхранение на графи на използванията и графи на 
извикванията. 

• В Приложение Г е описан начина на работа със създаденото във 
връзка с дисертацията приложение Code Analyzer Framework, 
реализиращо представените в глави от 5 до 10, алгоритми. 

• В Приложение Д е дадена пълната реализация на класовете NodeInfo 
и ReverseInfo, използвани в Глава 7. 

  

 
54 



Заключение 

В началото на настоящия текст ние поставихме като цел и на нашата 
разработка 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 дори в по-голяма степен може 
да се каже и за графите на използванията. 

Теорията на графите [75] 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 
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извличат графи на извикванията и използванията дори за нови или рядко 
използвани езици, но за сметка на това са значително по-бавни. 

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 [75] и Pascal [76]. 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 софтуер, 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 развитието на даден модул или група модули, 
както и миграцията на отделни класове между различните модули с течение на 
времето. Колкото по-висока е гранулярността на версиите по отношение на 
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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, че е необходимо. 

Откриване на повтарящ се код 

Повтарящия се код е често срещан проблем в по-големите софтуерни 
системи. Наличието му води до сериозни проблеми при поддръжката на 
софтуера особено в случаите когато се налага промяната му. В такива случаи 
някой забравен клонинг може да доведе до трудно откриваеми грешки 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 всичкия 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 
както да елиминират повтарящ се код там където това е възможно, така и да 
подсигуряват, че там където елиминацията на повтарящия се код не е 
възможна, повтарящите се сегменти се променят едновременно когато това се 
налага.  

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, 
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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 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 относно причините за появата си. В много случаи те могат 
да се разглеждат като начален стадий 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 

 
58 



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 във резултатите от подхода за еволюционен 
анализ, който предложихме в Глава 7. 

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 [44] 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. Формата 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. 
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Извод 

Предложените в представената работа алгоритми, както и софтуера 
който ги имплементира, реализират поставената в представената дисертация 
цел, а именно да улеснят разбирането и модификацията на програмен код в 
процеса разработка и поддръжка на софтуерните продукти. 
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