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Популярність ІТ-КВЕДів
Станом на 12 квітня 2018

Видання комп’ютерних ігор (653)

Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням 

(905)

Видання іншого програмного забезпечення (2 505)

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем (3 601)

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-

вузлах і пов’язана з ними діяльність (15 070)

Консультування з питань інформатизації (21 418)

Комп’ютерне програмування (81 970)
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Мета та Завдання дослідження
 Проаналізувати існуючі засоби рефакторингу

 Проаналізувати існуючі генератори програмного коду

 Дослідити існуючі метрики коду та їх актуальність

 Удосконалити підхід до автоматизації рефакторингу

 Проаналізувати існуючі реалізації засобів автоматизації 
рефакторингу програмного коду

 Розробити програмний продукт для аналізу програмного коду для 
пошуку можливих проблем програмного коду
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Об'єкт та предмет дослідження

 Об’єктом дослідження є програмне забезпечення 
автоматизованих систем рефакторингу.

 Предметом дослідження є засоби розробки програмного 
забезпечення рефакторингу програмного коду для мови C#.
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Алгоритм аналізу

Попередня компіляція

Визначення структури

Перевірка на відповідність правилам

5



Класифікація правил

Дефекти

Вразливості

Некоректності коду (Code Smells) 
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Структура створеного рішення
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Технологія використання
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1. Додати зовнішнє посилання на бібліотеку до власного рішення

2. Використовуючи класи-утиліти, підключити розбиття коду на 
структурні елементи

3. Зареєструвати правила, що мають бути перевірені

4. Передати для перевірки файли:

a) Рішення або проекту, для повної перевірки

b) Файл з кодом, для часткової перевірки

5. Відобразити результати перевірки



Приклад дефекту
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Приклад вразливості

‘ OR 1=1 OR ‘’=‘

SELECT * FROM Users WHERE Username = ‘’ OR 1=1 OR ‘’=‘’
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Приклад Code Smell
 Дублювання коду

 Довгі методи

 Великі класи

 Багато параметрів

 Залежності в методах

 Паралельні ієрархії наслідування

 Мертвий код

• • •
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Приклад визначеної структури коду
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Приклад ініціалізації правила
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Результат перевірки

Абстрактний клас не повинен мати 
публічних конструкторів, оскільки 
екземпляр такого класу не може бути 
створений.
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Код для аналізу



Висновки
 Було проаналізувати існуючі засоби рефакторингу

 Було проаналізувати існуючі генератори програмного коду

 Досліджено існуючі метрики коду та їх актуальність

 Удосконалено підхід до автоматизації рефакторингу

 Проаналізовано існуючі реалізації засобів автоматизації 
рефакторингу програмного коду

 Розроблено програмний продукт для аналізу програмного коду та 
пошуку можливих проблем в ньому
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Підсумовування
 Використовує передову систему попередньої компіляції

 Готова до розширення правилами для інших мов

 Може бути використана в широкому спектрі програмних продуктів

 Перевіряє на порушення понад 350 правил, з них

 256 некоректностей коду (Code Smells)

 74 дефекти

 21 вразливість
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Подальші дії
 Розширення набору правил

 Створення додатків для Visual Studio та VS Code

 Створення хмарного аналізатора

 Вихід на ринок
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Дякую за увагу!

19


