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Feladatkiírás 

Az OpenStaticAnalyzer egy nyílt forráskódú statikus forráskód elemző keretrendszer. Több 

programozási nyelvet is támogat, azonban az egyes nyelvekhez kifejlesztett elemző eszközök 

hasonló elven működnek. A forráskód elemzése során felépítenek egy absztrakt szemantikus 

gráfot, ami a forráskódot reprezentálja, majd a különböző algoritmusok ezen, illetve egy ebből 

épült nyelvfüggetlen reprezentáción dolgoznak. 

A SonarQube nyílt forráskódú minőségbiztosító eszköz is hasonlóan dolgozik, és számos 

nyelvet támogat, amit az OpenStatiAnalyzer még nem. A feladat, hogy a SonarQube által épített 

absztrakt szintaxis fát átépíteni az OpenStatiAnalyzerbe, ezzel is bővítve a támogatott nyelvek 

számát. 
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Tartalmi összefoglaló 

● A téma megnevezése: 

A SonarQube általános absztrakt szintaxisfájának átépítése az OpenStaticAnalyzer 

formátumába 

 

● A megadott feladat megfogalmazása: 

A feladat a SonarQube által egy GO nyelvű kód elemzéséhez elkészített általános absztrakt 

szintaxisfát kimenteni a memóriából parancssori futtatás során, majd ezt egy Java nyelven 

elkészített program átépíti OpenStaticAnalyzer formátumba, melyen aztán metrikákat 

számíthatunk. 

 

● A megoldási mód: 

 

A SonarQube által használt SLang (SonarSource Language) keretrendszer GO nyelv 

elemzéséért felelős részéhez készíteni egy saját plugint, amely kimenti az elemzett kódhoz 

készült absztrakt szintaxis fát JSON fájlban, majd ezen fájl feldolgozásával elkészíteni az 

OpenStaticAnalyzer formátumú absztrakt szintaxis gráfot. 

 

● Alkalmazott eszközök, módszerek: 

A JSON fájlt feldolgozó program fejlesztése az informatikai intézet belső gépén távoli 

hozzáféréssel, JAVA nyelven zajlott. A JSON formátumú SLang reprezentációt kimentő plugin 

elkészítése IntelliJ IDEA-ban történt JAVA nyelven saját gépen felállított virtuális gépen 

Ubuntu rendszer alatt. 

 

● Elért eredmények: 

Saját checker, amely képes kinyerni az SLang formátumú absztrakt szintaxis fát. Java program, 

mely átépíti az SLang formátumú absztrakt szintaxis fát OpenStaticAnalyzer formátumba. 

Metrika számító, mely metrikát számít az átépített gráfon. 

 

● Kulcsszavak: 

statikus kódelemzés, metrika számítás, általános absztrakt szintaxis fa, absztrakt szintaxis gráf, 

kódminőség javítás 
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BEVEZETÉS  

Szakdolgozatomban olyan program elkészítése volt a cél, amellyel elősegíthető a Go nyelven 

íródott programok forráskódjának minőségének a javítása a SourceMeter használatával. Ahhoz, 

hogy ez megvalósulhasson meg kellett ismernem a OpenStaticAnalyzer működését. Hogyan 

működik a program, hogyan épül fel és mi alapján történik az elemzés. Az elemzést az egyes 

támogatott nyelvekhez írt pluginok végzik, amiket a SonarScanner parancssori interfész fogja 

össze. A Go, Ruby és Scala nyelvekhez tartozó pluginok egy SLang nevű keretrendszert 

használnak. Ezen nyelvekhez, a pluginok a keretrendszer használatával felépítenek egy SLang 

formátumú absztrakt szintakszis fát, majd ezeken futtatnak különböző metrika számításokat és 

az eredményeket egy adatbázisban tárolják el. Az eredményeket egy webszerver jeleníti meg 

grafikusan. Ahhoz, hogy a OpenStaticAnalyzer is el tudja végezni ezeket az elemzéseket az 

SLang formátumú absztrakt szintakszis fát, át kell építeni OpenStaticAnalyzer formátumú 

absztrakt szintakszis gráffá.  

Fő cél, hogy ezt az SLang formátumú absztrakt szintakszis fát kimentsük a SonarScanner-ből, 

majd ezt a fát egy Java program átépítse OpenStaticAnalyzer formátumú absztrakt szintakszis 

gráffá, majd metrikákat tudjunk számítani ezen a gráfon. Ehhez készíteni kell egy saját checker-

t, mely kinyeri az SLang formátumú absztrakt szintakszis fát egy JSON fájlba, ezt a fájlt egy 

Java program beolvassa, átépíti OpenStaticAnalyzer formátumú absztrakt szintaxis gráffá és 

ezen az átépített gráfon egy metrika számító egyéb kódot jellemző metrikákat számít. [17]  
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1. Statikus kódanalízis 

1.1. Mi a statikus kódanalízis? 

A statikus kódanalízis fehérdobozos teszt (white-box testing), hiszen szükséges hozzá a 

forráskód. [1] A statikus kódanalízis során a kód nem kerül végrehajtásra, hanem a forráskód 

elemzése zajlik. Ez lehetővé teszi, hogy a forráskódot még akár a fordítás előtt előre 

feldolgozzuk és a lehetséges hibákat és problémákat előre feltérképezzük. Fejlesztői környezet 

rendelkezhet előre beépített kódelemzővel, amely a megadott szabályhalmaz alapján a 

lehetséges hibaeseteket felfedi. A statikus kódelemzés egy része kimondottan a kódolási 

konvenciók, az adott nyelvre vonatkozó szabályok betartását ellenőrzi. A statikus kódelemzés 

azért hasznos, mert gyorsabb, olcsóbb és könnyebben automatizálható, mint a többi tesztelési 

eljárás. A forráskódot a az elemző átalakítja a megadott nyelv nyelvtana alapján absztrakt 

szintaxis fává. Ezen az előállított fán megy végig az elemző és fedi fel a kódban előforduló 

olyan mintákat, mint például a kód duplikáció, kód sebezhetőséget és egyéb kódot jellemző 

metrikák számítására ad lehetőséget.  

1.2. Absztrakt szintaxis fa 

Maga a statikus forráskódelemzés a kód lexikális (tokenizálás) és szintaktikus elemzése során 

felépített modellen történik. Ez a modell az absztrakt szintaxis fa vagy az absztrakt szintaxis 

gráf. Ezt a struktúrát a fordítóprogramok is felépítik, ezért sok elemző a fordítókkal 

párhuzamosan dolgozik (wrapperek). Az absztrakt szintaxis fa konkrét megjelenése eszköz és 

nyelvtanfüggő, de funkcionálisan ekvivalensek. [2] 

Adott az alábbi euklideszi algoritmus: 

 

1.1 ábra: Euklideszi algoritmus 

A fenti kód egy lehetséges ábrázolása AST-ként. [3] 
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1.2 ábra: Euklideszi algoritmus absztrakt szintaxis fája 

Egy absztrakt szintaxis fa (AST) egy adott programozási nyelven íródott forráskód fa 

reprezentációja. Minden egyes csúcsa a fának egy, a forráskódban megtalálható konstrukciót 

jelöl. A szintakszis absztrakt abban az értelemben, hogy nem mutat minden részletet, amit a 

tényleges szintaxisban előfordul, inkább amolyan strukturális vagy tartalmi jellegű részlet. 

Például a csoportosítási zárójelek a fa felépítésében csak implicit módon szerepelnek és éppen 

ezért nem is kell, hogy külön csúcsot kapjanak a fában. [4] Ugyancsak az olyan szintaktikai 

konstrukció, mint az if-condition-then kifejezés ábrázolva lehet a fában egyetlen háromágú 
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csúccsal. Ez különbözteti meg az absztrakt szintaxis fákat a konkrét szintaxis fáktól, melyeket 

hagyományosan elemző fáknak (parsing tree) neveznek. Az elemző fákat többségében az 

elemzők építenek fel a forráskód fordítása és fordítási folyamata során. Amint befejeződött a 

felépítés, további információk kerülnek hozzáadásra az absztrakt szintaxis fához a későbbi 

feldolgozások során, mint például a szövegre vonatkozó elemzések. Ezek a vannak használva 

program elemzéshez és programtranszformációs rendszerek által. 

 

Általánosságban egy absztrakt szintaxis fa fa szerkezetet valósít meg, melyben minden 

csúcsnak van egy típusa, amely meghatározza, hogy mit reprezentál. Például a csúcstípusa lehet 

egy Literal, ami egy  aktuális értéket reprezentál vagy egy CallExpression, amely egy 

függvény hívást. Amíg egy Literal node csak egy értéket tartalmaz, addig a 

CallExpression node további információkat is tartalmazhat, mint például, hogy mi lett 

meghívva vagy milyen paraméterek lettek átadva a függvénynek. [5] 

 

Néhány művelet mindig két elemet fog igényelni. Az egyik ilyen például az összeadás két 

kifejezése.  

 

Fordító ellenőrzésének támogatása érdekében vissza kell tudni alakítani az absztrakt szintaxis 

fát forráskóddá, melynek közel megegyezőnek kell lennie az eredeti forráskóddal 

megjelenésben és azonosnak végrehajtásban, az újrafordítás során. Az absztrakt szintaxis fa 

szemantikus elemzés alatt is használatos, ahol a fordító ellenőrzi a helyes használatát a program 

és a nyelv elemeinek.  
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2. A SonarQube 

2.1. Mi az a SonarQube? 

A SonarQube a SonarSource által fejlesztett nyílt forráskódú platform, melyet kódminőség 

monitorozására alkalmaznak. Az alkalmazás automatizált statikus kódelemzéssel fedez fel bug-

okat, code smell-eket a programunk forráskódjában. Továbbá visszajelzést ad még a kódban 

esetlegesen található kód duplikációkról, mennyire mennyire követettek a kódolási szabályok 

az adott nyelven, unit tesztek minőségéről, mennyire vannak lefedve a kódunk egyes részei 

tesztekkel, kód komplexitásról, a kódban található kommentekről, előforduló bugokról és a 

forráskódban rejlő sebezhetőségről is. A SonarQube több mint 20 programozási nyelvet tud 

elemezni. Ezen nyelvek között szerepelnek fordított és interpretált nyelvek. Fordított 

nyelveknél a compiler (fordító) gépi kódú programot állít elő, így azt az operációs rendszer már 

közvetlenül képes futtatni. Interpretált nyelvek esetén az interpreter (értelmező) nem állít elő 

gépi kódot, hanem a kód végrehajtása közben soronként történik az értelmezése a kódnak. 

Fordított nyelvek közül például támogatja a Java-t, C/C++-t, Go-t, illetve interpretált nyelvek 

közül például a Python-t, PHP-t, Ruby-t és JavaScriptet. [6] 

 

2.1. ábra: SonarQube felépítése 

A SonarQube szerver a következő dolgokért felelős: 

● egy webszerverért, ami a SonarQube grafikus felületét mutatja 

● egy kereső szerver, ami az Elasticsearch-ön alapul 
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● egy számítási motorért, ami a kódelemzési jelentéseket feldolgozza és ezeket a 

SonarQube adatbázisba menti 

Az adatbázis egyebek mellett a következőket tárolja: 

● a kódellenőrzés során generált kódminőségre és biztonságra vonatkozó metrikákat és 

problémákat 

● a SonarQube rendszer konfigurációját [7] 

2.2. A forráskód elemzés lépései SonarQube-al 

A forráskód elemzéséhez szükség van egy scanner-re, amely átadja a SonarQube 

webszervernek a kód elemzéséről készült jelentéseket. Ez a scanner lehet mondjuk a 

SonarScanner. Ezt a scanner-t használhatjuk pluginként Gradle, .NET, Maven, Jenkins, Ant 

build automatizáló eszközök segítségével vagy akár le is tölthetjük és command line interface-

ként (CLI) vagy Azure DevOps bővítményként is. Népszerű DevOps platformok, mint például 

a GitHub Enterprise, GitHub.com, BitBucket Server, Azure Devops Server és Azure Devops 

Services, is támogatja a SonarQube integrációt. [8] A scanner-t konfigurálni kell, hogy a saját 

SonarQube webszerverünket használja. A webszerver alapértelmezetten a localhost:9000-

en található. Ezt meg kell adnunk a scanner konfigurációs fájlban, majd hozzá kell adjuk a 

scanner bin mappájának elérési útvonalát a PATH-hoz, így már használható a scanner 

parancssoron keresztül. Ezután a webszerveren létre kell hoznunk egy projektet.  

 

2.2. ábra: SonarQube grafikus felülete első indítás után 
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A projektünket létrehozhatjuk verziókövető eszköz segítségével vagy manuálisan is. Maven 

projekt elemzésekor egy Maven goal-t kell elindítani, ami a sonar:sonar, abból a mappából, 

amelyben a főprojekt pom.xml-e található. Ekkor át kell adni egy autentikációs tokent 

parancssoron keresztül, a sonar.login property-nek. 

mvn clean verify sonar:sonar -Dsonar.login=myAuthenticationToken 

Bizonyos helyzetekben érdemes lehet a sonar:sonar célt külön lépésként futtatni. Több 

modulos projektek esetén az első lépés egy install. 

mvn clean install 

mvn sonar:sonar -Dsonar.login=myAuthenticationToken 

Meghatározhatjuk a sonar-maven-plugin verziószámát, ha nem szeretnénk a legfrissebbet 

használni. 

mvn org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:3.7.0.1746:sonar [9] 

Gradle esetén az elemzéshez hozzá kell adnunk a build-hez a scanner-t a build.gradle fájlban 

plugins{ 

 id “org.sonarqube” version “3.3” 

} 

Amennyiben a lokális SonarQube szerver az alapértelmezett beállításokkal működik, akkor 

nincs szükség további konfigurációra. Az autentikációs tokent átadhatjuk parancssoron 

keresztül vagy a gradle.properties fájlban a sonar.login property-nek. A gradle 

sonarqube -Dsonar.login=myAuthenticationToken végrehajtása után a konzol alján 

megjelenik az elemzést tartalmazó oldal elérése. [10] 

Manuális esetben meg kell adni a projekt megjelenítendő nevét és a projekthez tartozó kulcsot, 

ha nem szeretnénk, hogy megegyezzen a projekt nevével. Ezt követően ki kell választanunk, 

hogy milyen módon szeretnénk, hogy a kódunk elemzése megtörténjen. 
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2.3. ábra: lehetséges elemzési módok 

Lokális lehetőség választása után használhatunk meglévő tokent vagy generálhatunk újat, majd 

megkapjuk az elemzés futtatásához szükséges parancsot, amit ha a programunk 

gyökérkönyvtárában kiadunk a parancssorban végrehajtódik az elemzés. 

 

2.4. ábra: SonarQube az elemzés után 

A scanner az elemzés során végig szkenneli a projekt mappáját és a benne található almappákat. 

Minden olyan fájlt elemez, amelynek megegyezik a kiterjesztése valamely támogatott nyelvvel 

például a Java-nál a .java, Kotlin-nál a .kt és a Go-nál a .go. C/C++/Objective-C-nél az összes, 

a nyelvekhez, tartozó kiterjesztésű fájlt elemez, mint például a .c, .cc, .cpp. 
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2.3. SLang 

Az SLang (SonarSource Language) egy keretrendszer, melynek segítségével gyorsan és 

könnyen tudunk kódelemzőket fejleszteni a SonarQube-hoz. Az SLang meghatároz egy 

nyelvfüggetlen absztrakt szintaxis fát. Ezen absztrakt szintaxis fa alapján könnyen tudunk 

meghatározni egyszerű szintaxison alapuló szabályokat. Majd egy tényleges elemzőt használva 

egy valódi nyelvhez előállíthatjuk ezt az absztrakt szintaxis fát. A SonarQube szervere ezt a 

keretrendszert használja a kód elemzéséhez, hogy fel tudja építeni az SLang formátumú 

absztrakt szintaxis fát. A SLang támogatja a Ruby, Scala, Go és Kotlin nyelveket. [11] 

2.3.1. SLang Go elemző 

Az elemző két részből áll. Az egyik maga a Go plugin, a másik egy Go nyelven íródott program, 

amely SLang formátumú absztrakt szintaxis fát épít fel egy JSON fájlba egy Go forráskódból. 

A Go plugin egy szenzorból, egy konverterből és több check-erből áll össze. A plugin felel az 

elemző környezet felállításáért. Az elemző környezet kontextusokból áll. Ebből a kontextusból 

nyeri ki a szenzor az elemzendő projekt mappáját, majd létrehozza a konvertert és átadja ezt a 

mappát neki.  

@Override 

protected ASTConverter astConverter(SensorContext sensorContext) { 

  return new GoConverter(sensorContext.fileSystem().workDir()); 

} 

A GoConverter osztálynak 2 konstruktora van. Az egyik konstruktor átadja egy belső 

osztálynak az elemzendő projekt mappáját. Ez a belső osztály feldogozza ezt a mappát. Ez a 

belső osztály a Command osztály. 

 

2.5. ábra: a projektmappa feldolgozása 
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A 2.5. ábrán látható ahogy a konverter feldolgozza a projekt mappát. Az executable változóban 

eltárolja az adott operációs rendszerhez tartozó bináris nevét. Ez a bináris alakítja át a Go 

forráskódot SLang formátumú absztrakt szintaxis fává, amit egy JSON fájlba ment ki. Ezután 

létrehoz egy fájlt a mappában, amibe egy ellenőrzés után, hogy nem hozta-e már létre a fájlt, a 

binárist átmásolja, majd futtathatóvá teszi és visszaadja ennek az abszolút elérési útvonalát. A 

másik konstruktor egy Command objektumot vár, amely létrehoz egy processBuilder-t és 

egy errorConsumer-t. Továbbá a konverter parse-olja be a forráskód tartalmát. A parse 

metódus ellenőrzi a tartalom méretét, hogy nem haladja-e meg a maximális támogatott méretet. 

Amennyiben megfelel a méret, akkor a tartalmat átalakítja absztrakt szintaxis fává. 

 

2.6. ábra: GoConverter parse metódusa 

A GoCheckList osztály felel a külöböző ellenőrzésekért. Olyan ellenőrzésekért, mint például 

a rossz osztály elnevezés, tabulálás, nem használt metódusok, nem használt változók, nem 

használt privát metódusok és nyelv specifikus ellenőrzések. 

 

2.7. ábra: az elemző checker-ei 

Az elemzés végeztével ezt az absztrakt szintaxis fát eldobja az elemző. Ha megtartanánk ezt a 

fát és átépítenénk egy saját formátumba, akkor további elemzéseket is tudnánk rajta végezni, 
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mely által javíthatunk a forráskódunk minőségén. Ahhoz, hogy ki tudjuk menteni az absztrakt 

szintaxis fát, először meg kell vizsgálni a keretrendszer felépítést. A keretrendszer szenzorai 

megvizsgálják a SonarScanner-nek átadott forráskódot tartalmazó fájl kiterjesztését és 

meghívják ez alapján a megfelelő elemző plugint és felállítják az elemző számára a kontextust. 

Ebben a kontextusban készül el az absztrakt szintaxis fa. A fa kimentéséhez ezt a kontextust el 

kell juttatni a saját checker-hez, ami majd kimenti az SLang JSON reprezentációját. Mivel ez a 

keretrendszer nem úgy lett kitalálva, hogy ez az absztrakt szintaxis fa meg legyen tartva, ezért 

van szükség egy saját checker-re, amihez módosítani kell a keretrendszeren és néhány meglévő 

dolgot át kell emelni. 

3. Saját Checker 

3.1. Elkészítése 

A saját checker-hez először létre kell hozni egy rule-t. Erre azért van szükség, hogy a checker-

ünket a keretrendszer felismerje. A rule-t egy html és egy json fájl tartalmazza. A rule-ban meg 

kell adni többek között a nevét, típusát, státuszát, esetleges tag-eket, fontosságát, kulcsát, scope-

ját. 

 

3.1. ábra: saját rule tartalma 
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Miután létrehoztuk a saját rule-t, annotálnunk kell vele a saját checker-ünket. A Rule 

annotáció key paraméterének át kell adnunk a rule-t tartalmazó fájlnak a nevét a 

következőképpen, @Rule(key = "S666999"). A checker-nek továbbá szüksége van a 

kontextusra, amit a szenzortól el kell kérnünk egy statikus adattagon keresztül. 

@Override 

protected ASTConverter astConverter(SensorContext sensorContext) { 

  ConverterCheck.sensorContext = sensorContext; 

  return new GoConverter(sensorContext.fileSystem().workDir()); 

} 

Továbbá szükségünk van a processBuilder-re és az errorConsumer-re, amit úgy tudunk 

elkérni a konvertertől, amit szintén a GoConverter konstruktorában statikus adattagon 

keresztül kérjük el a checker-ünk számára. 

GoConverter(Command command) { 

    processBuilder = new ProcessBuilder(command.getCommand()); 

    errorConsumer = new ExternalProcessStreamConsumer(); 

} 

Ezek után meg kell valósítanunk az initialize metódust. Először is létre kell hoznunk egy 

predikátumot. Ezek a predikátumok arra szolgálnak, hogy a checker csak olyan fájlokat 

olvasson be, amelyek az adott nyelvekhez tartoznak.. Ezzel a predikátummal lekérdezzük az 

input fájlokat, amelyekre ez teljesül, azokat a fájlokat egy iterable listába eltároljuk. Ezen a 

listán végigmegyünk egy ciklussal és egy ellenőrzés után kimentjük az elkészült SLang 

formátumú absztrakt szintaxis fát. Az ellenőrzésre azért van szükség, hogy azt az absztrakt 

szintaxis fát mentsük ki, amelyik fájlt éppen elemzi a kontextus. A checker az elkészült fájlt az 

elemzett fájl mellé menti ki .slang kiterjesztéssel és ennek az abszolút elérési útvonalát 

beleírja egy szöveges fájlba. 
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3.2. ábra: absztrakt szintaxis fa kimentése 

3.2.  Integrálás a SonarQube-ba 

Ahhoz, hogy a SonarQube a mi checker-ünket is használja, elő kell állítani a saját checker-

ünket is tartalmazó Go plugin-t. Mivel a keretrendszer egy Gradle projekt, ezért le kell buildelni 

a projektet. A buildelést rendszertől függően, Linux-on ./gradlew build assemble, 

Windows-on .\gradlew.bat build assemble, paranccsal tudjuk megtenni a 

keretrendszer gyökérkönyvtárában parancssoron keresztül. A buildelés lefutása után előáll a 

build mappában két jar fájl.  
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3.3 ábra: az előállított jar fájlok 

A megfelelő jar fájlt, amely neve tartalmazza a SNAPSHOT-ALL-t, be kell másolni a 

SonarQube pluginjai közé és a benne található Go plugint ki kell törölni. Ezt követően a 

bemásolt fájlt át kell nevezni a ugyanarra a névre, amivel az eredeti szerepelt a pluginok között. 

Ezzel már a saját checker-ünket is használja a SonarQube a következő indításnál, így ki tudjuk 

nyerni az elemzéshez használt absztrakt szintaxis fát. 
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4. Az SLang absztrakt szintaxis fa átépítése 

4.1. A bemeneti fájl 

Az átalakító egy JSON fájlt olvas be, amely tartalmazza az SLang absztrakt szintaxis fát. A fájl 

két részből áll. Az első rész, a TreeMetaData JSON objektum, tartalmazza a forráskódot 

tokenek formájában, illetve ha vannak a programban kommentek, akkor azok is ide kerülnek. 

Az egyes tokenek a forráskódban található szavakat, helyüket és a token típusát tárolják el. A 

kommentek eltárolják a kommentezett szöveget és helyét. 

 

4.1. ábra: egy program kódja tokenek formájában 
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A második része a fájlnak a Tree, amely a forráskódból előállított SLang absztrakt szintaxis 

fának a felépítését tartalmazza egy JSON objektumban. Ebben az objektumban találhatóak az 

absztrakt szintaxis fa node-jai. 

 

4.2. ábra: a Tree objektum egy részlete 

4.2. Az átépítő 

Az átépítő először ellenőrzi, hogy megfelelő kiterjesztésű fájlt olvas-e be. Ezután létrehoz egy 

StrTable objektumot, majd ezzel az objektummal egy factory-t. Ez a factory szolgál 

az egyes node-ok létrehozásáért. Amint létrejött az objektum, példányosítani kell egy 

JSonReader JSON fájlt feldolgozó osztályt ezzel a factory-val és a beolvasott fájllal. Ez 

az osztály rendelkezik egy fileReader() metódussal, ami a fájl feldolgozását és a fájlból 

kinyert adatok alapján az OpenStaticAnalyzer formátumú absztrakt szintaxis fa felépítését 

végzi. 

public JSonReader(Factory factory, String path) { 

   this.factory = factory; 

   this.path = path; 

   root = factory.getRoot(); 

   TM = (TreeMetaData) factory.createNode(NodeKind.ndkTreeMetaData); 

   T = (TopLevel) factory.createNode(NodeKind.ndkTopLevel); 

   root.setTM(TM); 

   root.setT(T); 

} 
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A JSonReader osztály konstruktora létrehozza a fának a gyökerét és a bemeneti fájl két 

részéhez, a TreeMetaData és Tree JSON objektumok, tartozó részfákat egy-egy node-

ként. A fájl tartalmának az olvasását a fileReader metódus végzi, majd a tartalmat 

feldolgozó és OpenStaticAnalyzer absztrakt szintaxis fát felépítő metódusokat meghívja. 

Ezeknek a metódusoknak át kell adni a fájl tartalmát tartalmazó StringBuilder objektumot 

és azt a részfa node-ot, amely JSON objektum tartalmazza ezeket az adatokat.  

public void fileReader() throws IOException { 

   BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path)); 

   String line; 

   StringBuilder sbuilderObj = new StringBuilder(); 

   while ((line = br.readLine()) != null) { 

       sbuilderObj.append(line); 

   } 

   getCommentsFromJson(sbuilderObj.toString(), this.TM); 

   getTokensFromJson(sbuilderObj.toString(), this.TM); 

   parseTree(sbuilderObj.toString(), this.T); 

} 

A kommenteket, illetve a tokeneket, ahogyan a 4.1-es ábrán is látható a TreeMetaData JSON 

objektum tartalmazza, így a getCommentsFromJson és getTokensFromJson 

metódusoknak a TreeMetaData node-ot kell átadni, a parseTree metódusnak, pedig egy 

TopLevel fa node-ot, mert ahogyan a 4.2-es ábrán is látható, a Tree JSON objektum type 

mezőjének az értéke TopLevel. 

4.2.1. TreeMetaData feldolgozása és átépítése 

A JSON fájl tartalmát a getCommentsFromJson és getTokensFromJson metódusok 

string-ként kapják meg. Azért, hogy könnyen tudjunk vele dolgozni, létre kell hozni a 

tartalommal egy JSON objektumot. 

JSONObject jsonObj = new JSONObject(jsonContent); 

A TreeMetaData JSON objektum tárolja a kommenteket és a tokeneket, így ezt az 

objektumot el kell kérni a létrehozott objektumunktól, illetve a kommenteket és a tokeneket 

tartalmzó tömböket. 

JSONArray comments = jsonObj.getJSONObject("treeMetaData").getJSONArray("comments"); 

JSONArray tokens = jsonObj.getJSONObject("treeMetaData").getJSONArray("tokens"); 

A két tömbön végig tudunk menni egy-egy ciklussal, így fel tudjuk építeni a Token és Comment 

node-okat. A Comment node-nak 3 attribútuma van. A contentText, Text és contentRange. 
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Ezeket az attribútumokat, a setText(), setContentText() és setContentRange() 

metódusokkal állíthatunk be. 

 

4.3. ábra: a Comment node létrehozása és attribútumainak beállítása 

A Token node-nak 3 attribútuma van, a name, textRange és type, melyeket a 

setName(), setTextRange(), illetve ha van a tokennek típusa a setType() 

metódusokkal tudunk beállítani. 

 

4.4. ábra: a Token node létrehozása és attribútumainak beállítása 

Amint végeztünk egy token, illetve komment attribútumainak beállításával hozzá kell őket adni 

a TreeMetaData node-hoz. 



23 

TM.addCommentsInside(com); 

TM.addTokens(tok); 

4.2.2. Tree feldolgozása és átépítése 

A parseTree metódus is string-ként kapja meg a JSON fájl tartalmát, ezért itt is létre kell 

hoznunk egy JSONObjektum adattagot és elkérni a Tree objektumot. 

JSONObject jsonObj = new JSONObject(jsonContent).getJSONObject("tree"); 

Ezután meg kell vizsgálnunk, hogy a Tree objektumunk típusa TopLevel-e. Amennyiben 

igen, akkor a TopLevel node TreeMetaData attribútumát beállítjuk úgy, hogy hozunk 

létre egy TreeMetaData node-ot és ennek a node-nak a TextRange a text range 

attribútumát beállítjuk a setTextRange metódussal.  

tmd.setTextRange(getTextRange(jsonObj.getString("metaData"))); 

A setTextRange metódus egy TextRange node-ot vár paraméterül, amit a 

getTextRange metódus nyer ki és visszaad egy TextRange node-ot. A metódus létrehoz 

egy TextRange node-ot, egy számlálót counter néven, melyet inicializál nullára, egy 

pozíciót eltároló változót pos néven, egy a metaData egyes elemét eltároló változót és egy 

ranges nevű 4 elemű tömböt, melyet inicializálunk -1-ekkel.  

TextRange textRange = (TextRange) 

factory.createNode(NodeKind.ndkTextRange); 

int[] ranges = {-1,-1,-1,-1}; 

String token; 

int counter = 0; 

int pos; 

Majd egy ciklus segítségével feldolgozzuk a paraméterben kapott string-et. A ciklus addig 

megy amíg a kapott string-ben található “:”, beállítja a poziónak azt az index értéket, ahol az 

első “:” található. Ezen pozíció mentén felbontja a paraméterben kapott string-et. Ha a token 

változó kapott értéket, akkor ezt az értéket átalakítjuk integer-ré és letároljuk a ranges tömb 

counter-edik pozíciójára. Az ellenőrzés után növeljük a számlálót, ellenőrizzük, hogy ez nem-

e nagyobb 3-nál. Ha nagyobb, akkor megáll a ciklus. Ezután a paraméterben kapott string-ből 

kitöröljük az első értéket és kettőspontot. 

while (treeMetaData.contains(":")){ 

  pos = treeMetaData.indexOf(":"); 

  token = treeMetaData.substring(0, pos); 

  if (token.length() > 0){ 

      ranges[counter] = Integer.parseInt(token); 
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  } 

  counter++; 

  if(counter > 3){ 

      break; 

  } 

  treeMetaData =  

treeMetaData.replaceFirst(treeMetaData.substring(0, pos + 1),""); 

} 

A ciklus után ellenőrizzük, hogy a paraméterben kapott string-ben maradt-e még érték, ha 

igen, akkor a ranges counter-edik pozíciójára beállítjuk ezt az értéket. 

if (treeMetaData.length() > 0) { 

   ranges[counter] = Integer.parseInt(treeMetaData); 

} 

Létrehozunk két TextPointer node-ot, melyeknek a Line és LineOffset attribútumait 

beállítjuk és ezekkel a node-okkal a setStart és setEnd metódusokkal segítségével 

beállítjuk a TextRange node start és stop attribútumait, majd visszaadjuk a 

TextRange node-ot. 

TextPointer start = (TextPointer) 

factory.createNode(NodeKind.ndkTextPointer); 

start.setLine(ranges[0]); 

start.setLineOffset(ranges[1]); 

textRange.setStart(start); 

 

TextPointer end = (TextPointer) 

factory.createNode(NodeKind.ndkTextPointer); 

end.setLine(ranges[2] == -1 ? ranges[0] : ranges[2]); 

end.setLineOffset(ranges[3]); 

textRange.setEnd(end); 

 

return textRange; 

A TopLevel node másik attribútuma a declarations, amelynek három típusa lehet. 

VariableDeclaration, ImportDeclaration, valamint FunctionDeclaration, 

melyek mind reprezentálhatóak node-okkal. Ezeket a típusokat a handleDeclarations 

metódus állapítja meg és hívja meg a megfelelő feldolgozó és átépítő metódusokat, mely 

paraméterül várja a TopLevel node-ot, illetve a declarations-t tartalmazó JSON 

tömböt. 

handleDeclarations(T, jsonObj.getJSONArray("declarations")); 
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4.5 ábra: handleDeclaration metódus 

A handlePackageDeclaration metódus létrehoz egy PackageDeclaration node-ot, 

a handleImportDeclaration metódus létrehoz egy ImportDeclaration node-t. A 

két metódus beállítja a node-ok metaData, children attribútumokat, majd ezeket a node-

okat hozzáadja a TopLevel node-hoz. 

 

4.6. ábra: PackageDeclaration és ImportDeclaration node-ok felépítése 



26 

A handleChildren metódus dolgozza fel a children JSON tömböt. A metódus egy 

ciklussal végigmegy tömbön és megállapítja, hogy az aktuális children milyen típusú és 

meghívja a típust feldolgozó metódusokat. 

for (int i = 0; i < children.length(); i++) { 

  if("Native".equals(children.getJSONObject(i).getString("@type"))){ 

    handleNative(tree, children.getJSONObject(i)); 

  } 

  if("Identifier".equals(children.getJSONObject(i).getString("@type"))){ 

    handleIdentifier(tree ,children.getJSONObject(i)); 

  } 

  if("StringLiteral".equals(children.getJSONObject(i).getString("@type"))){ 

    handleStringLiteral(tree, children.getJSONObject(i)); 

  } 

  if("PlaceHolder".equals(children.getJSONObject(i).getString("@type"))){ 

    handlePlaceHolder(tree, children.getJSONObject(i)); 

  } 

} 

A handleNative, handleIdentifier, handleStringLiteral, 

handlePlaceHolder metódusok lekezlik ezeket a gyerekeket létrehozva a típusokkal 

megegyező node-okat és beállítják ezek attribútumait. Ahogyan végeztek az attribútumok 

beállításával mindegyik node-ot hozzáadják a PackageDeclaration, 

ImportDeclaration node-okhoz. 

A FunctionDeclaration objektum feldolgozása már több munkát igényel, mint a többi 

deklaráció, mivel ez az objektum tartalmazza a legtöbb node-ot. A node-nak 8 attribútuma van, 

melyből hatot egy-egy node-al kell reprezentálnunk, amik további node-okat tartalmazhatnak. 

Ezeket a node-okat típusuknak megfelelő névvel ellátott metódusok dolgozzák fel és építik 

hozzá az őket tartalmazó részfákhoz. 

4.3. Az átépített fa fájlba mentése és megjelenítése 

A felépített gráfnak kimentését a factory save metódusa végzi. A metódus létrehoz a 

bemeneti fájl nevével megegyező fájlt .out kiterjesztéssel. Bejárja a gráfot az 

AlgorithmPreorder run metódussal, amely egy Visitor és egy Factory  objektumot 

vár paraméterül. A gráfbejárás a VisitorSave osztályból példányosított visitorral történik, 

ami megkapja a kimeneti fájlt. A gráf bejárása preorder módon történik, tehát a gyökérből indul 

a visitor és először bejárja a baloldali részfát úgy, hogy lemegy a legbaloldalibb csúcsig majd 
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onnan halad felfelé. A bal részfa bejárás után átmegy a jobb részfába és ott is a legbaloldalibb 

csúccsal kezdi a bejárást.  

CsiHeader csiHeader = new CsiHeader(); 

try { 

 factory.save(inputFile + ".out", csiHeader, StrTable.StrType.strToSave); 

} catch (ColumbusException ex) { 

 System.out.println("ERROR: " + ex.toString()); 

 System.exit(1); 

} 

A gráfban a node-ok és élek reprezentációja egy absztrakt szintaxis gráfban találhatóak. Ezt a 

java.asg fájl tartalmazza, hogy az átépítés során létrehozott node-okat és annak attribútumait 

az OpenStaticAnalyzer formátumú gráfban miként kell ábrázolni. Melyek élek és melyek 

csúcsok. A létrejött inputFilename.out fájlt egy dumper átalakítja graphml fájlba, amely 

xml alapú. Ezt fájlt yEd-del megnyitva láthatjuk grafikusan is a gráf felépítését, illetve 

bármilyen xml-t támogató szerkesztőben a kód formátumban is. 

A következő kódrészlet kódként: 

import ( 

 "fmt" 

 "math/rand" 

) 

Gráfként grafikusan ábrázolva: 

 

4.7. ábra: egy ImportDeclaration gráf 
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5. A gráfon végzett metrika számítás 

5.1. Metrika számítás 

A metrikákat 6 csoportra lehet osztani: 

● Kohéziós metrikák: azt mérik, hogy a forráskód elemei mennyire koherensek a 

rendszerben, mennyire tartoznak össze a program egyes részei 

● Komplexitás metrikák: azt mérik, hogy a forráskód elemei (jellemzően algoritmusok) 

mennyire összetettek 

● Csatolási metrikák: mérik a forráskód elemek kölcsönös függőségének mértékét 

● Dokumentációs metrikák: mérik a megjegyzések és a forráskód elemek 

dokumentációjának mennyiségét a rendszerben 

● Öröklődési metrikák: mérik a rendszer öröklődési hierarchiájának különböző 

aspektusait 

● Méret metrikák: mérik az elemzett rendszer alapvető tulajdonságait különböző 

kardinalitások alapján 

A metrikák számításával tovább javíthatjuk a forráskód minőségét. Megszámolhatjuk a 

forráskód sorait, mennyi sor tartalmaz valóban kódot, mennyi komment van benne. Néhány 

metrika és azoknak számítási módja: 

Lines of Code (LOC): [12] 

A osztály sorainak száma, beleértve az üres és kommenteket tartalmazó sorokat is  

Logical Lines of Code (LLOC): [13] 

Az osztály nem üres és kommenteket nem tartalmazó sorainak száma, beleértve az osztály 

metódusainak nem üres és kommenteket nem tartalmazó sorait is 

McCabe’s Cyclomatic Complexity (McCC): [14] 

A metódus összetettsége a benne lévő független szabályozási áramlási útvonalak számában 

kifejezve. Ez a forráskód lehetséges végrehajtási utak számának alsó korlátja, és egyben felső 

korlátja a szükséges tesztesetek minimális számának,  amivel elérhető a teljes lefedettség. A 

metrika értékét a következő utásítások számából általában így számíthatjuk ki, plusz 1: if, for, 
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foreach, while, do-while, case címke (amely egy switch utasításhoz tartozik), catch, feltételes 

utasítás (?:). Továbbá a logikai „és” (&&) és logikai „vagy” (||) kifejezések is 1-et adnak az 

értékhez, mivel short-curcuit kiértékelésük elágazást okozhat az első operandustól függően. A 

következő utasításokat nem tartalmazza: else, switch, alapértelmezett címke (ami egy switch 

utasításhoz tartozik), próbálkozzon, végül. 

Nesting Level (NL): [15] 

A metódus összetettsége a feltételes, iterációs és kivételkezelő blokk scope-jainak maximális 

beágyazottságának mélységében kifejezve. A metrika a következő utasításokat veszi 

figyelembe: if, else-if, else, for, while, do-while, switch, try, catch, final és blokk utasítások, 

amelyek közvetlenül egy másik blokk utasításon belül vannak. A következő utasítások 

önmagukban nem növelik az értéket; ha azonban további beágyazások találhatók a 

blokkjaikban, akkor ezeket figyelembe veszik: kisbetű és alapértelmezett címke (amelyek egy 

switch utasításhoz tartoznak). 

5.2. Metrika számítás a felépített gráfon 

A metrika számításhoz szükségünk van egy AlgorithmPreorder példányra, aminek átadjuk 

a saját visitor-unkat, amit létrehoztunk. A visitor-unknak a Visitor osztályból kell 

öröklődnie, így elérhetőek lesznek az egyes node-okat bejáró metódusok. A 

metrikaVisitor, a saját visitor-unk várja az input fájl nevét, illetve a kimeneti fájl nevét, 

aminek egy csv fájlnak kell lennie. A beginVisit és finisVisit metódusok 

mindenképpen lefutnak, így ezek a metódusok alkalmasak lehetnek arra, hogy létrehozzuk a 

kimeneti fájlunkat és beleírjuk a metrikaszámítások eredményét. Egyes node-okat úgy tudunk 

megvizsgálni, hogy megvalósítjuk a visit metódust a vizsgálni kívánt node paraméterben 

történő átadásával. Egy If node-ot úgy vizsgálunk meg, hogy megvalósítjuk a public void 

visit (columbus.slang.smslang.If node, boolean callVirtualBase) 

metódust. 

Lines of Code:  

Bejárjuk a TextPointer node-okat. Elkérjük a Line-ok értékét és ezeket az értékeket 

eltároljuk egy listában. 

@Override 

public void visit (columbus.slang.smslang.TextPointer node, boolean 

callVirtualBase) { 
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lines.add(node.getLine()); 

} 

A lista elemeit rendezzük és kiválogatjuk a többször előforduló értékeket, majd az utolsó 

elemből kivonjuk az elsőt és ennek eredményéből még egyet és megkapjuk a sorok számát, 

amik kódot is tartalmaznak.Majd beleírjuk a kimeneti fájlba. 

Collections.sort(lines); 

ArrayList<Integer> linesWithoutDuplicates = new ArrayList<>(); 

for(int temp : lines){ 

if (!linesWithoutDuplicates.contains(temp)) { 

  linesWithoutDuplicates.add(temp); 

 } 

} 

stringBuilder.append(actualFile + ";Lines of Code;" + 

String.valueOf(linesWithoutDuplicates.get(linesWithoutDuplicates.size()-1) 

- linesWithoutDuplicates.get(0) - 1) + "\n"); 

Logical Lines of Code: 

Bejárjuk a Token node-okat. Elkérjük a TextRange-k értékét és ezeket az értékeket 

felbontjuk a kettőspont mentén, majd eltároljuk egy listában. 

@Override 

public void visit (columbus.slang.smslang.Token node, boolean callVirtualBase) { 

  logicalloc.add(node.getTextRange().split(":")); 

} 

A lista első és utolsó elemét eltároljuk egy tömbben, majd ezeknek a tömböknek az első elemeit 

kivonjuk egymásból és ezt az eredményt kiírjuk fájlba. 

String[] min = logicalloc.get(0); 

String[] max = logicalloc.get(logicalloc.size()-1); 

lloc = Integer.parseInt(max[0]) - Integer.parseInt(min[0]); 

stringBuilder.append(actualFile + ";Logical Lines of Code;" + 

String.valueOf(lloc) + "\n"); 

McCabe’s Cyclomatic Complexity (McCC): [16] 

Ezen metrika kiszámításához meg kell valósítanunk az If, Loop és Catch node-okat 

bejáró metódusok és növelnünk benne egy számlálót, majd ennek a számlálónak az értékét 

kiíratjuk egy fájlba. 
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Override 

public void visit (columbus.slang.smslang.If node, boolean callVirtualBase) { 

  cyclomaticComplexity++; 

} 

@Override 

public void visit (columbus.slang.smslang.If node, boolean callVirtualBase) { 

  cyclomaticComplexity++; 

} 

@Override 

public void visit (columbus.slang.smslang.If node, boolean callVirtualBase) { 

  cyclomaticComplexity++; 

} 

stringBuilder.append(actualFile + ";McCabe’s Cyclomatic Complexity (McCC);" + 

String.valueOf(cyclomaticComplexity) + "\n"); 
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6. Minőségbiztosítás 

Az átépítés és metrika számítások helyességének validálása kézzel történt. Az átépítést kis 

példa kódokon futtattam. Az így felépült gráfot megnyitottam yEd-ben, mellé a SonarScanner-

ből kinyert SLang formátumú absztrakt szintaxis fát tartalmazó JSON fájlt. Objektumról 

objektumra végignézve a fájlt megnéztem, hogy az összes benne lévő adat megjelent-e az őt 

reprezentáló részfában. Végignéztem a gráfot, hogy amiket élekkel kell ábrázolni, azok 

élekként jelentek-e meg, illetve amiket csúcsokkal kell ábrázolni, azok csúcsokként jelentek-e 

meg. Miután rendben találtam az átépített gráfot, elvégeztem a metrika számítás ellenőrzését. 

Végrehajtottam a metrika számítást, ennek eredményéne kimentésre került egy csv fájlba. 

Ezeket a metrika számításokat elvégeztem én is kézzel és összevetettem a program által 

kiszámoltakkal. 
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