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Streszczenie

W  pracy  zdefiniowano  pojęcia  klonu  oraz  plagiatu.  Podano  dwa  podstawowe  zastosowania  

narzędzi  do  wykrywania  podobnych  fragmentów  kodu  programów.  Przedstawiono  klasyfikację  

algorytmów  wyszukujących  podobieństwa  w  kodach  źródłowych.  Opisano  ogólny  proces  

wykrywania klonów, wymieniono cztery typy klonów z jakimi można się spotkać. Zaprezentowano  

sposoby działania plagiatorów oraz metody neutralizacji tych sposobów. Przedstawiono przegląd  

wybranych programów do wykrywania klonów oraz plagiatów. Opisano projekt oraz implementację  

narzędzia do wykrywania klonów. Objaśniono sposób jego działania,  wykorzystaną architekturę  

oraz  użyte  narzędzia.  Przeprowadzono  analizę  porównawczą  stworzonego  oraz  istniejącego  

narzędzia,  zaprezentowano wyniki eksperymentów.

Słowa kluczowe: klon, duplikat, plagiat, podobny fragment kodu

Tool for detecting similar program code fragments

This  paper  contains  definitions  of  clone  and plagiarism.  Two basic  uses  of  tools  for  detecting  

similar program codes are given. Author presents classification of algorithms detecting similarities  

among source codes. General process of clone detection is described, four types of clones which  

one can encounter are enumerated. Methods used by plagiarists and countermeasures against them  

are  introduced.  Selected  clone  and  plagiarism  detection  software  is  presented.  Project  and  

implementation of clone detection tool is shown. Author clarifies its modus operandi, employed  

technology  and  architecture.  Created  tool  has  been  compared  to  the  existing  one,  results  of  

experiments are presented.

Keywords: clone, duplicate, plagiarism, similar code fragment
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1. Wprowadzenie

Oprogramowanie  wytwarzane  obecnie  może  sięgać  tysięcy  plików źródłowych,  milionów linii. 

Czasy, w których jeden człowiek mógł zapanować nad każdą instrukcją ogromnego systemu już 

dawno  się  skończyły.  Coraz  większy  nacisk  kładzie  się  na  czytelność  tworzonego  kodu,  żeby 

maksymalnie ułatwić współpracę wielu programistów. 

Bardzo czasochłonne jest określenie, czy dany projekt został napisany należycie, czytelnie i bez 

powtórek. Z pomocą przychodzą zautomatyzowane narzędzia, umożliwiające szybkie wykrywanie 

podobnych  fragmentów kodu  programów.  Nawet  jeśli  nie  będą  one  nieomylne,  to  i  tak  mogą 

stanowić nieocenioną pomoc przy różnego rodzaju audytach, kontrolach czy po prostu podnoszeniu 

jakości pisanego kodu.

Narzędzia do wykrywania podobnych fragmentów kodów programów mogą również wykrywać 

plagiaty.  Znów,  program  nie  musi  być  doskonały,  żeby  w  znaczny  sposób  ułatwić  pracę 

sprawdzającym. O wiele łatwiej jest przejrzeć kilkadziesiąt podejrzanych fragmentów, nawet jeśli 

niektóre nie będą rzeczywiście podobne, niż ręcznie porównywać wszystkie pliki.

Cel pracy

Cele niniejszej pracy sprowadzono do dwóch punktów:

1. przedstawienie  problemu  wykrywania  podobnych  fragmentów  kodu  programów  oraz 

sposobów jego rozwiązania na podstawie literatury naukowej,

2. projekt,  implementację  oraz  przetestowanie  narzędzia  do  wykrywania  klonów o  nazwie 

CloneDetector.

Zakres pracy

Pracę  rozpoczyna  wprowadzenie,  w  którym sformułowano  cel  oraz  zakres  pracy.  W rozdziale 

drugim opisano teoretyczne aspekty wykrywania podobnych kodów programów. Zaprezentowano 

klasyfikację  istniejących  algorytmów.  Przybliżono  również  ideę  procesu  detekcji  klonów  oraz 

sposoby,  jakich  używają  plagiatorzy,  aby  utrudnić  wykrycie  skopiowanych  fragmentów. 

W kolejnym  rozdziale  przedstawiono  wybrane  programy,  służące  do  wykrywania  podobnych 

kodów. W  rozdziale  czwartym  zebrano  wymagania  dotyczące  tworzonego  systemu.  Następnie 

opisano  projekt  oraz  implementację  narzędzia  CloneDetector.  Objaśniono  sposób  działania 

algorytmu  wykrywającego  klony  oraz  wykorzystane  struktury  danych.  Opisano  również 

architekturę  programu,  opartą  o  wzorzec  Model-Widok-Kontroler.  W  kolejnym  rozdziale 
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zaprezentowano wyniki  testów dwóch programów -  narzędzia  CloneDetector,  stworzonego 

w ramach tej pracy oraz narzędzia  DuDe, napisanego przez Richarda Wettela  [1]. Wykrywaniem 

plagiatów zajmował się Szymon Chodkowski w  [2], zatem w niniejszej pracy bardziej zwrócono 

uwagę na problem detekcji klonów.

2. Podstawy detekcji klonów oraz plagiatów

W niniejszym rozdziale wprowadzono kluczowe dla zrozumienia definicje. Przedstawiono również 

dwa  główne  zastosowania  programów  wykrywających  podobne  fragmenty  kodu  programów. 

Następnie  sklasyfikowano  istniejące  algorytmy  detekcji  oraz  przybliżono  idee  wyszukiwania 

klonów oraz plagiatów.

2.1. Definicje

Definicja 1. Klon to dwa podobne fragmenty kodu, które podpisane są tym samym nazwiskiem [3].

Definicja 2. Plagiat to dwa podobne fragmenty kodu, które podpisane są różnymi nazwiskami [4].

Za podobne uważamy dwa fragmenty kodu, które są identyczne albo zbliżone do siebie wyglądem. 

Na  rysunku  1 przedstawiono  zależności  pomiędzy  znaczeniami  "podobne  fragmenty  kodów", 

"plagiaty" oraz "klony" (ew. "duplikaty"). Pod pojęciem "podobne fragmenty kodów" rozumiemy 

wszystkie pary kodów, które są podobne. Plagiatami nazywamy podzbiór, w którym dwa podobne 

fragmenty kodów są podpisane różnymi nazwiskami. Z klonami (duplikatami) mamy do czynienia 

wówczas,  gdy  porównywane  fragmenty  kodów  podpisane  są  tym  samym  nazwiskiem.  Warto 

zauważyć, że mając do dyspozycji dwa fragmenty kodu możliwe są tylko dwie sytuacje: albo kod 

jest podpisany tym samym nazwiskiem albo innymi. Stąd zbiór plagiatów oraz klonów nie posiada 

części wspólnej.

Warto zauważyć,  że definicje  1  i  2  nie  precyzują rozmiarów skopiowanej  części.  Nawet  jedna 

skopiowana linijka może świadczyć o plagiacie albo klonie. 
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Rysunek 1. Zależności semantyczne

Przeprowadźmy następujący eksperyment myślowy. Dwaj studenci A i B rzeczywiście pracowali 

osobno i  stworzyli  zupełnie  odmienne kody. Bez wątpienia,  nie  jest  to  plagiat.  Student  A teraz 

kopiuje jedną linijkę kodu od studenta B. Czy jest to plagiat? Pojawiają się wątpliwości,  pewna 

część pracy została skopiowana, więc zgodnie z definicją... Lecz może to była nic nie znacząca 

linijka.  Albo  taka,  która  występuje  w wielu  programach  tego  typu.  Gdybyśmy  przesądzali  o 

plagiacie na podstawie jednej podobnej linijki, niemal wszystkie prace okazałyby się plagiatami. 

Uznajmy, że plagiatu nie ma. Jednak proces ten możemy powtarzać, kopiując kolejne linijki kodu. 

Nie  ma  wyraźnej  granicy,  po  przekroczeniu  której  możemy  orzec,  że  definitywnie  mamy  do 

czynienia  z  plagiatem.  Miara  podobieństwa  musi  być  ciągła,  nie  binarna.  Mija  się  z  celem 

poszukiwanie algorytmu, który na pytanie "Czy to jest  plagiat?" odpowiadałby "tak" lub "nie". 

100% pewność  jest  niemożliwa,  każde  narzędzie  będzie  obarczone  błędem.  Błędy  te  możemy 

podzielić na dwie kategorie: wyniki fałszywe dodatnie oraz ujemne.

Definicja  3.  Wynik  fałszywy  dodatni (ang.  false  positive)  to  błąd  polegający  na  odrzuceniu 

hipotezy, która w rzeczywistości jest prawdziwa [5].

Wyniki fałszywe dodatnie to studenci, którzy naprawdę nie współpracowali, ale mimo to ich kody 

są zdumiewające podobne,  ponieważ myśleli  podobnie,  programować uczyli  się z  tych samych 

źródeł, użyli tego samego algorytmu itp. Program sugeruje plagiat i myli się. Im większy projekt, 

tym ten rodzaj błędu jest mniej prawdopodobny.

Definicja  4.  Wynik  fałszywy  ujemny (ang. false  negative)  to  błąd  polegający  na  przyjęciu 

hipotezy, która w rzeczywistości jest fałszywa [6].

Wyniki  fałszywe ujemne  to  sytuacje  w  których  plagiatorzy  oszukiwali,  a  mimo  to  nie  zostali 

wykryci. Skuteczność algorytmu wykrywającego plagiaty zmniejsza liczbę wyników fałszywych 
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ujemnych, przebiegłość plagiatorów - zwiększa.

Algorytm wykrywający podobieństwa powinien podpowiedzieć w sposób ciągły,  które prace są 

podejrzane  i  w  jakim  stopniu.  Alternatywnie,  powinien  umożliwiać  regulację  wrażliwości  na 

podobieństwo. 

Warto zaznaczyć, że np. zgodność na poziomie 70% nie musi od razu oznaczać plagiatu. Wszystko 

zależy od tematu projektu, jaki został zadany studentom do napisania. Jeśli jest to mały projekt oraz 

istnieje  tylko  jeden algorytm,  wielu  studentów może zaimplementować go w taki  sam sposób. 

Dobrym przykładem może być sortowanie liczb w tablicy. Z drugiej strony, 70% zgodności jest już 

bardzo podejrzane przy projektach większych i  takich,  gdzie  student  ma pozostawionych wiele 

ścieżek wyboru, np. gry komputerowe. 

Przykład:

Wyniki narzędzia badającego stopień podobieństwa kodów dla grupy studentów implementujących 

sortowanie wynoszą: 63%, 78%, 50%. Dla grupy tworzących gry komputerowe: 7%, 2%, 23%. Nie 

można  porównywać  78%  z 23%  i  na  tej  podstawie  stwierdzić,  że  para  plików  z  78% 

podobieństwem to na pewno plagiat.  Należy przejrzeć pary plików z najwyższymi miarami, ale 

tylko  w obrębie  danych  zadań  projektowych.  Może  się  okazać,  że  para  z  wynikiem 78% jest 

w porządku, natomiast 23% kodu gry jest odpowiedzialne za generowanie planszy i rzeczywiście 

zostały skopiowane setki linii.

Wniosek:

Wyników z dwóch różnych studenckich grup projektowych nie należy ze sobą porównywać. Można 

je porównywać tylko w obrębie tej samej grupy.

Definicja 5. Wrażliwość to iloraz liczby wykrytych plagiatów i liczby wszystkich analizowanych 

par. (def. własna)

Wrażliwość określa,  jak czuły na plagiaty jest  program. Zwiększając wrażliwość,  maleje  liczba 

wyników fałszywych ujemnych, dodatnich zaś rośnie. Innymi słowy, pozostajemy bardziej obojętni 

na  różnice,  więc  wykrywamy  więcej  podobieństw.  Niestety,  częściej  posądzamy  niewinnych 

studentów. 

W najlepszym przypadku,  narzędzie do wykrywania plagiatów nie wykazuje żadnych wyników 

fałszywych  ujemnych  ani  dodatnich,  czyli  w  ogóle  nie  popełnia  błędów.  Nie  istnieje  takie 

narzędzie, ponieważ prawdopodobieństwo, że dwóch uczciwych studentów napisze podobne kody 

źródłowe, jest niezerowe. Zatem prawdopodobieństwo dla wyniku fałszywego dodatniego nigdy nie 
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będzie zero.

Warto zauważyć, że najlepsze algorytmy do wykrywania plagiatów oraz do wykrywania klonów 

będą się różnić. Przy detekcji plagiatów zależy bardziej na tym, żeby nie dało się w łatwy sposób 

oszukać systemu. Tzn. żeby wyników fałszywych ujemnych było jak najmniej. Wyniki fałszywe 

dodatnie  są  mniej  ważne,  ponieważ tego typu błędy zostaną  odfiltrowane przez prowadzącego, 

który  ostatecznie  i  tak  musi  spojrzeć  na  zgłoszone  przez  program kody.  Oczywiście,  również 

powinno się dążyć do tego, żeby wyników fałszywych dodatnich było jak najmniej. Oszczędza to 

czas sprawdzającego.

Przy detekcji klonów sytuacja jest dokładnie odwrotna. Jeśli program podpowiada nam, że dany 

fragment kodu można ulepszyć, to chcemy, żeby faktycznie tak było. Niedopuszczalna jest sytuacja, 

w której  np.  co  dziesiąta  wskazana  para  kodów "podobnych"  nie  da  się  zastąpić.  Zatem przy 

detekcji klonów powinno być jak najmniej wyników fałszywych pozytywnych, żeby nie marnować 

czasu i cierpliwości użytkownika. Jeśli natomiast nie wykryjemy jakiejś powtórki, to nie zgłosimy 

tego programiście. Być może sam zauważy możliwość poprawki.

Formułując ogólny wniosek, algorytm do detekcji plagiatów powinien być bardziej wrażliwy od 

algorytmu do detekcji klonów. Wrażliwy zgodnie z definicją numer 5.

2.2. Zastosowania

Możemy  wyróżnić  dwa  główne  zastosowania  narzędzia  wykrywającego  podobne  fragmenty 

kodów: detekcja klonów oraz detekcja plagiatów.

1. Detekcja klonów/duplikatów (ang. clones detection, duplicate code detection) może zostać 

użyta np. do refaktoryzacji kodu. Powtórki w kodzie łamią zasadę DRY (ang. Don't Repeat  

Yourself),  zmniejszają  czytelność  i  zwiększają  koszty  utrzymania.  Detektory  klonów 

pozwalają również w szybki sposób zmierzyć jakość badanego kodu.

2. Detekcja plagiatów (ang.  plagiarism detection). Przykładowo grupa 11 studentów oddaje 

projekty, każdy projekt zawiera około tysiąc linii. Prowadzący, chcąc sprawdzić czy nikt nie 

oszukiwał, musi przejrzeć wszystkie prace starając się zapamiętać wygląd każdego kodu. 

Jest to zadanie trudne i czasochłonne. Narzędzie byłoby w stanie porównać wszystkie pary 

i wyświetlić graf podobny do przedstawionego na rysunku 2.
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Rysunek 2. Graf podobieństwa dla jedenastu projektów [7]

Wierzchołki to prace studentów. Im krótsza krawędź, tym prace bardziej podobne. Projekty 

studentów J oraz K są podejrzanie podobne, więc prowadzący klika w krawędź łączące te 

dwie litery.  Ukazuje się okno podobne do tego na rysunku  3,  pochodzi  ono z narzędzia 

Szymona Chodkowskiego [2].

Rysunek 3. Wykrywanie plagiatów [2]

2.3. Klasyfikacja algorytmów do wykrywania podobnych fragmentów kodu

Poniżej  przedstawiono  klasyfikację  algorytmów  wykrywających  podobne  fragmenty  kodu 

programów. W [8] Paul Clough zauważa, że wykrywanie podobieństw w kodach programów jest 

łatwiejsze  niż  w  dowolnych  tekstach  pisanych.  Powodem  jest  to,  że  w przypadku  języków 

programowania znamy dokładnie pełną gramatykę, w przypadku języków naturalnych - nie. Nawet, 
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jeśli możemy podać pewną przybliżoną gramatykę języka naturalnego, z całą pewnością jest ona 

bardziej rozbudowana od gramatyki jakiegokolwiek języka programowania.

W [9] Cordy et al. zaobserwowali, że proces detekcji podobnych fragmentów kodu sprowadza się 

do  dwóch  faz.  W  pierwszej  fazie  wejściowy  tekst  zamieniany  jest  na  pewną  wewnętrzną 

reprezentację.  W  fazie  drugiej  następuje  porównanie  otrzymanych  struktur.  Algorytmy 

wykrywające podobne fragmenty kodu można podzielić na siedem kategorii, w zależności od  ich 

wewnętrznej reprezentacji:

1. Ciągi znaków (ang. strings),

2. Znaczniki (ang. tokens),

3. Drzewa składniowe (ang. syntax trees),

4. Grafy zależności (ang. Program Dependency Graphs, PDGs [2], [10]),

5. Metryki (ang. metrics),

6. Hybrydy (ang. hybrid),

7. Inne.

Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych kategorii algorytmów.

1. Ciągi znaków

Algorytmy  sprawdzające  dokładną  zgodność  ciągów  znaków  są  szybkie,  lecz  nie  wykrywają 

wszystkich typów klonów. Cechą charakterystyczną dla tej kategorii jest jej największa czułość na 

zmiany  w  porównywanych  tekstach.  Program  antyplagiatowy  wykorzystujący  algorytm 

porównujący jedynie ciągi znaków można oszukać, zmieniając kolejność linii, nazwy zmiennych 

itp.  Z  drugiej  strony,  operowanie  jedynie  na  ciągach  znaków  oferuje  największą  szybkość 

przetwarzania.  Problem  wyszukiwana  podobnych  fragmentów  kodów  można  sprowadzić  do 

problemu wyszukiwania najdłuższych wspólnych podciągów. W  [11] Jerzy Wałaszek prezentuje 

algorytm dynamiczny znajdujące takie podciągi. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z algorytmu 

Karpa-Rabina  [12].  Oryginalne  podejście,  wykorzystujące  strukturę  drzewa  sufiksowego, 

przedstawiła Baker w [13]. 

2. Znaczniki

Algorytmy wykorzystujące znaczniki działają podobnie do tych operujących na ciągach znaków. 

Różnią się tym, że zamieniają wybrane ciągi znaków na pewne ustalone struktury. Np. wszystkie 

ciągi składające się jedynie z cyfr ujednolicane są znacznikiem  LICZBA. Dzięki temu pozostają 

szybkie, a dają lepsze rezultaty, ponieważ są niewrażliwe na np. modyfikacje stałych liczbowych. 

Przykładem narzędzia implementującego algorytm oparty na znacznikach jest CloneBoard [14].
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3. Drzewa składniowe

Algorytmy wykorzystujące drzewa składniowe umożliwiają wykrywanie podobieństw na poziomie 

składniowym. Wyżej opisane algorytmy porównujące ciągi czy znaczniki pozwalają wykryć jedynie 

podobieństwa  na  poziomie  leksykograficznym.  Drzewa  składniowe  wykrywają  tożsamość 

pomiędzy instrukcjami przypisania, które znaczą to samo, lecz są inaczej sformatowane. Operacje 

na drzewach są już natomiast bardziej złożone, przez co drzewa składniowe tracą na szybkości. 

Ogólny  problem  znajdowania  izomorfizmu  podgrafu  jest  NP-trudny.  Istnieją  jednak  metody 

przybliżone, które działają w czasie wielomianowym [15].

4. Grafy zależności

Algorytmy wykorzystujące grafy zależności są podobne do tych używających drzew składniowych, 

z tym, że reprezentują dodatkowo zależności danych oraz przebieg wykonania programu. Pozwalają 

znajdować podobieństwa najwyższego poziomu abstrakcji kosztem czasu [2], [10].

5. Metryki

Metryki nazywane są również wektorami cech. Są to zbiory liczb charakteryzujących dany kod np. 

liczba linii, bajtów, pętli, instrukcji warunkowych, zmiennych itp. Metryki można szybko obliczyć 

oraz porównać. Ich wadą jest natomiast niewielka precyzja wykrywania podobnych fragmentów 

kodów [3].

6. Hybrydy

Algorytmy  hybrydowe  łączą  w  sobie  zalety  sposobów  z  wyżej  wymienionych  kategorii. 

Przykładem  może  być  podejście  opisane  przez  Richarda  Wettela  w  [1],  czyli  algorytm 

wykorzystujący  znaczniki  oraz  strukturę  pomocniczą  w  postaci  macierzy  rzadkiej.  Sposób  ten 

został  również  wykorzystany  w  tej  pracy,  przy  implementacji  narzędzia  CloneDetector. 

Dokładne działanie algorytmu zostało wyjaśnione rozdziale 4.

7. Inne

Istnieją  pewne podejścia,  które nie mieszczą się w żadnej  z  dotychczas omówionych kategorii. 

Programy  wykrywające  klony  mogą  wykorzystywać  dodatkowe  informacje,  pochodzące  z 

środowiska  pracy  programisty,  np.  wciśnięcia  klawiszy.  W ten  sposób  mogą  rejestrować  akcje 

kopiowania kodu. Tak działa np. program CloneBoard  [14]. Śledzi on akcje kopiowania oraz 

wklejania  programisty  na  bieżąco,  dzięki  czemu  wie  od  razu,  które  fragmenty  kodu  z  dużym 

prawdopodobieństwem będą podobne.

Możliwe jest również podejście angażujące użytkownika w wyszukiwanie klonów. Polega ono na 
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wizualizacji  położenia  podobnych linii.  Człowiek w naturalny  sposób dostrzega  pewne wzorce 

wśród  zaznaczonych  punktów.  Po  kliknięciu  na  podejrzaną  grupę  zaznaczonych  klonów 

użytkownikowi  są  wyświetlane  odpowiednie  fragmenty  kodu.  Dodatkowe  przeszkolenie 

użytkownika może znacząco poprawić skuteczność wykrywania podobnych fragmentów kodu.

2.4. Wykrywanie klonów

Podstawowym zadaniem narzędzia wykrywającego klony jest szybkie wyszukiwanie fragmentów 

kodów bardzo podobnych do siebie. Głównym problemem jest to, że fragmenty te nie są znane 

a priori. W związku z tym jedyne, co detektor jest w stanie wykonać, to porównać każdy możliwy 

fragment z innym. Takie porównanie jest  bardzo kosztowne z punktu widzenia obliczeniowego, 

więc podejmuje się pewne kroki redukujące dziedzinę problemu przed właściwym wyszukiwaniem. 

Po znalezieniu powtórzonych linii, wymagana jest dalsza analiza, żeby określić czy podobne linie 

układają się w pewne wzory.  

Poniżej przedstawiono ideę procesu detekcji klonów. Najpierw kody źródłowe przechodzą wstępne 

przetwarzanie.  Następnie są zamieniane na reprezentację wewnętrzną.  Operacje na reprezentacji 

wewnętrznej prowadzą do wykrycia podobieństw. Na koniec znalezione klony są odwzorowywane 

na tekst z plików wejściowych, który jest prezentowany użytkownikowi. 
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2.4.1. Ogólny proces wykrywania klonów

Na rysunku 4 przedstawiono kroki podejmowane w procesie wyszukiwania klonów. Są nimi:

1. Wstępne przetwarzanie.  Na początku każdego procesu detekcji klonów dane wejściowe 

podlegają  pewnym modyfikacjom. Usuwane są niepotrzebne fragmenty,  np.  komentarze, 

tablice  z  wartościami  początkowymi  itp.  W  tej  fazie  można  wykorzystać  analizatory 

leksykalne.

2. Zamiana  na  reprezentację  wewnętrzną. Jednostki  porównywane  w  kodzie  są 

przekształcane  w  strukturę  pośrednią,  ułatwiającą  przeprowadzenie  porównania  przez 

algorytm.  Krok  ten  przygotowuje  dane  wejściowe  do  postaci  znanej  algorytmowi 

porównywania. Zamiana ta może być bardzo prosta, np. ustawienie kolejnych linii w tablicy, 

lub bardziej skomplikowana, np. generowanie grafów PDG [2], [10].

3. Wykrycie podobieństw. Przetworzony kod w reprezentacji wewnętrznej jest podawany na 

wejście  algorytmu  porównującego  pary  jednostek.  Mniejsze  jednostki  są  grupowane  w 

większe,  np.  pojedyncze  powtórzenia  linii  są  grupowane  w  łańcuchy.  W zależności  od 

ustalonego progu pewnej cechy (np. długości) łańcuchy są akceptowane lub odrzucane.

4. Odwzorowanie  na  wejściowe  pliki.  Pary  klonów  w  reprezentacji  wewnętrznej  są 

przywracane do reprezentacji oryginalnej, czyli do tekstu kodów źródłowych. Wystarczająca 

jest np. nazwa plików oraz numery linii, w których znaleziono klony.

5. Prezentacja  wyników. Pary  klonów  zlokalizowane  w  wejściowych  plikach  są 

prezentowane użytkownikowi w celu dalszej analizy lub przekazywane na wejście innego 

programu.
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2.4.2. Typy klonów

Klony można podzielić  na cztery typy pokazane w tabeli  1.  Dzięki  tej  klasyfikacji  łatwiej  jest 

porównywać  wydajność  programów  wyszukujących  podobne  fragmenty  programów.  Można 

również określić, które detektory specjalizują się w jakich typach klonów [3].

Tabela 1. Typy klonów

Typ Opis

1 Identyczne fragmenty kodu, pomijając znaki białe oraz komentarze.

2 Strukturalnie identyczne fragmenty kodu, z wyjątkiem nazw identyfikatorów, literałów, znaków białych, 
komentarzy.

3 Skopiowane fragmenty z pewnymi modyfikacjami. Niektóre instrukcje mogą być zmienione, dodane albo 
usunięte. Podobnie jak w typie 2, pomija się identyfikatory, literały, znaki białe oraz komentarze.

4 Fragmenty kodu, których działanie pod względem funkcjonalnym, jest identyczne.

Pierwsze trzy typy klonów są najczęściej powodem skopiowania fragmentu kodu i wklejenia go w 
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innym  miejscu.  Otrzymane  klony  będą  podobne  leksykograficznie.  Typ  czwarty  występuje 

natomiast wtedy, gdy klony są podobne funkcjonalnie. Wykrycie klonów tego poziomu nastręcza 

wielu problemów.

Im wyższy typ, tym różnice pomiędzy fragmentami kodów są bardziej subtelne. Coraz trudniejsze 

do zauważenia, a co się z tym wiąże - trudniejsze do wykrycia. Wykrycie klonu typu czwartego 

stanowi intelektualną rozrywkę dla ludzkiego umysłu oraz ogromny problem dla komputera.

2.5. Wykrywanie plagiatów

Dla skutecznego wykrywania  plagiatów przydatna  jest  znajomość  metod działania  plagiatorów. 

Sposoby plagiatorów są następujące:

1. zmiana nazw, znaków białych, komentarzy,

2. zmiana kolejności argumentów funkcji,

3. zmiana typów zmiennych,

4. zmiana kolejności linii,

5. zmiany modyfikatorów,

6. wydzielanie mniejszych funkcji lub łączenie mniejszych w większe,

7. zmiana if na switch i odwrotnie,

8. zmiana warunków na tożsame,

9. zmiana pętli na inny rodzaj,

10. dodawanie nieużywanego kodu,

11. niebezpieczne znaki,

12. makrogeneracje.

Sposoby te  zostały  przetestowane z  pomocą programu  JPlag,  na  Uniwersytecie  w Karlsruhe, 

w Niemczech  [16].  Narzędzie  JPlag opisano w  rozdziale  3.2.  Do  przeprowadzenia 

eksperymentów  użyto  czterech  projektów  napisanych w  Javie,  które  następnie  ręcznie 

modyfikowano.  Zmiany  naśladowały  działania  plagiatorów.  Większość  ze  sposobów 

przedstawionych powyżej nie zdołała oszukać narzędzia. W tabeli 2 przedstawiono opisy sposobów 

działania plagiatorów.
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Tabela 2. Sposoby plagiatorów

Nr Opis sposobu plagiatorów Obrona przy wykrywaniu plagiatów

1 Komentarze oraz nazwy zmiennych, funkcji, klas mogą 
zostać łatwo zmienione. Znaki białe mogą zostać szybko 
zmodyfikowane  w  całym  pliku,  poprzez  zmianę 
formatowania kodu w edytorze.

Usuwanie  znaków  białych  oraz  komentarzy 
przed  analizą  kodu.  Zamiana  nazw  zmiennych 
na  znaczniki.  Dla  przykładu,  zamiast 
konkretnych  nazw  zmiennych  i,  j,  temp 
używanie uogólnionych typu zmienna.

2 Zamiast  wywoływać  funkcję  sort(table, size) 
można  zmienić  jej  definicję  i  wołać  ją  w  sposób 
sort(size, table).

Ignorowanie kolejności argumentów funkcji.

3 Zmiana  typów na  większe,  np.  użycie  long  zamiast 
int.

Ignorowanie typów zmiennych.

4 Zmiana kolejności linii. Nie  przypisywanie  instrukcji  do  konkretnych 
linii.  Dyskwalifikuje  to  część  algorytmów, 
zwłaszcza takie,  które porównują kolejne znaki 
czy całe linie programów.

5 Zmiana  modyfikatorów  zmiennych,  np.  const. 
Również zmiana modyfikatorów dostępu, np. public.

Ignorowanie modyfikatorów.

6 Zastępowanie  wywołania  funkcji  poprzez  ciało  tej 
funkcji,  np.   użycie  sqrt(a*a + b*b)  zamiast 
pitagoras(a, b). Również  działanie  przeciwne, 
wydzielanie funkcji.

Drzewa  wywołań  funkcji  nie  mogą  zostać  po 
prostu  porównane,  potrzebne  są  pewne 
modyfikacje.

7 Zmiana  warunku  if   (warunek)   {   akcje   } 
else { inneAkcje } na  switch (warunek) 
{   case   1   :   akcje   break;   case   0   : 
inneAkcje } i vice versa.

if oraz  switch traktować  ogólnie  jako  blok 
warunkowy i zastępować znacznikiem.

8 Zmiana warunków na tożsame, np. zmiana  a >= b na 
! (a < b). Dzięki temu można zamienić kod w bloku 
if z kodem w bloku else, zmieniając przy okazji wiele 
linii.

Operacje  w  ciele  warunku  traktować  ogólnie 
jako warunek i zastępować znacznikiem.

9 Zamienianie pętli for, do, while. for, do, while traktować ogólnie jako pętle.

10 Dodawanie nieużywanego kodu. Rozpoznawanie  nieużywanego  kodu.  Innym 
rozwiązaniem jest ignorowanie części instrukcji, 
np. przypisania.

11 Pewne  znaki  specjalnie  wprowadzone  do  kodu  mogą 
zakłócić  działanie  programu  wykrywającego 
podobieństwa  kodów.  Na  przykład  można  skopiować 
cały  kod,  a  następnie  dodać  twardą  spację  na  końcu 
każdej  linii.  Narzędzia  porównujące  linie  mogą zostać 
oszukane.

Rozpoznawanie niebezpiecznych znaków.

12 Można  skopiować  cały  kod,  dopisać   makrodefinicję, 
a następnie część kodu zastąpić makrowywołaniem. Po 
makrogeneracji, nasz plik oraz oryginalny są identyczne. 
Jednak kody źródłowe, które narzędzie do wykrywania 
plagiatów otrzymuje na wejściu, są różne.

Analiza kodu po makrogeneracji.
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3. Narzędzia do wykrywania podobnych fragmentów kodu

W  niniejszym  rozdziale  przedstawiono  cztery  programy  do  wykrywania  klonów:  DuDe  [1], 

CloneTracker  [17],  CloneDigger  [18],  CloneBoard  [14] oraz  trzy  narzędzia  do 

wykrywania plagiatów: Sherlock [7], JPlag [19], PMD Copy/Paste Detector [20].

3.1. Przegląd wybranych programów do wykrywania klonów

W internecie  można znaleźć wiele  programów wykrywających klony.  Część z  nich  działa  jako 

niezależne programy, część w postaci wtyczki. W tabeli  3 zaprezentowano wybrane narzędzia do 

wykrywania klonów. Poniżej przedstawiono opisy wybranych programów.

Tabela 3. Programy do wykrywania klonów

Nazwa Obsługiwane języki Typ algorytmu Wtyczka do 
Eclipse [21]

DuDe [1] dowolne Znaczniki i macierz podobieństwa Nie

CloneTracker  [17] Java Drzewa składniowe Tak

CloneDigger [18] Java, Python Drzewa składniowe Tak

CloneBoard [14] Java Znaczniki Tak

DuDe

Autorem narzędzia o nazwie  DuDe (skrót od ang.  Duplicates Detector)  jest Richard Wettel  [1]. 

Program  powstały  w  wyniku  tej  pracy,  CloneDetector,  opiera  się  na  rozwiązaniach 

zaproponowanych  przez  Wettela.  W  rozdziale  5  porównano  CloneDetector z jego 

pierwowzorem. Na rysunku 5 przedstawiono interfejs graficzny programu DuDe.

Program  DuDe został napisany w Javie, z wykorzystaniem biblioteki graficznej Swing  [22]. Do 

analizy leksykalnej nie wykorzystuje zewnętrznych narzędzi, kod odpowiedzialny za przetwarzanie 

tekstu  został  napisany  przez  autora  programu.  W  związku  z  tym  czas  przetwarzania  plików 

źródłowych jest zauważalny. Program stworzony w ramach tej pracy,  CloneDetector, używa 

generatora analizatorów składniowych JFlex [23], który tworzy bardzo wydajne analizatory. Dzięki 

JFlex czas analizy leksykalnej jest pomijalny. Proces analizy leksykalnej został dokładnie opisany 

w rozdziale 4.2.1.
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DuDe posiada przyjazny, prosty interfejs użytkownika. Kliknięcie na wiersz tabeli pokazuje kod 

obydwu plików. Fragmenty, które program rozpoznaje jako podobne, są zaznaczane kolorem.

CloneTracker

CloneTracker [17] jest wtyczką do środowiska programistycznego Eclipse [21]. Postać wtyczki 

ma  kilka  zalet.  Po  pierwsze,  możliwość  śledzenia,  kiedy  programista  używa  kopiowania  oraz 

wklejania.  Informacje  o  tych  operacjach  można  uzyskać  od  edytora  Eclipse.  CloneTracker 

jednak  nie  wykorzystuje  tej  możliwości.  Drugą  zaletą  wtyczki  jest  szybkość  dostępu  dla 

programisty piszącego kod. Wyszukiwanie można przeprowadzić na otwartym projekcie Eclipse 

przy  pomocy  paru  kliknięć.  Na  rysunku  6 przedstawiono  okno narzędzia  CloneTracker po 

wciśnięciu "Perform Full Search".

CloneTracker oferuje możliwość sprecyzowania jak dużej liczby klonów szukamy, jak bardzo 

podobnych  do  siebie  oraz  jakiej  szybkości  wyszukiwania  oczekujemy.  Nasz  wybór  ma 

odzwierciedlenie w jakości znalezionych klonów. Dodatkowo, możemy ustawić granice dostępnej 

pamięci.
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Rysunek 5. Interfejs graficzny narzędzia DuDe [1]



Generalnie  CloneTracker ma  podobne  możliwości  do  wcześniej  przedstawionego  narzędzia 

DuDe.  Przeprowadza  wyszukiwanie  we  wszystkich  plikach  otwartego  projektu  oraz  zaznacza 

podobne  linie.  Ciekawostkę  stanowi  fakt  implementacji  narzędzia  jako  wtyczki.  Wadą  takiego 

podejścia jest niedostępność dla tych, którzy nie używają środowiska Eclipse [21].

CloneDigger

Program CloneDigger [18] został napisany w Pythonie  [24]. Jest dostępny zarówno w postaci 

wtyczki  jak  i niezależnego  programu,  uruchamianego  z  konsoli.  Jego  zaletą  jest  generowanie 

raportów HTML ze znalezionymi klonami. Na rysunku 7 pokazano okno wtyczki CloneDigger 

uruchomionej w środowisku Eclipse [21].

CloneDigger [18] rozpoznaje klony w dwóch językach, w Pythonie i Javie. Przy uruchomieniu 

możemy  określić  minimalną  długość  klonów  w  liniach  oraz  ich  dystans,  czyli  stopień 

podobieństwa. Im mniejszy dystans, tym większe podobieństwo. Możliwe jest również dokładne 

określenie plików wejściowych.

Dodawanie  nowych  języków  programowania  to  tego  narzędzia  jest  kłopotliwe,  ponieważ 

CloneDigger do wykrywania  klonów używa drzew składniowych.  Wymagana jest  nie  tylko 

analiza leksykalna,  w której  m.  in.  zostaną wyodrębnione słowa kluczowe języka,  lecz również 

analiza  składniowa.  Dla  każdego  nowego  języka  z  inną  składnią  potrzebny  jest  dedykowany 

analizator składniowy.
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Rysunek 6. Działanie wtyczki CloneTracker [17]



Rysunek 7. Okno wtyczki CloneDigger [18]

CloneBoard

Program  CloneBoard [14] został napisany w Javie, jako wtyczka do środowiska Eclipse  [21]. 

Cechą charakterystyczną tego narzędzia jest to, że śledzi akcje kopiowania i wklejania dokonywane 

przez programistę. Dzięki temu pozwala w precyzyjny sposób ustalić powiązane fragmenty kodu. 

Np.  jeśli  programista  zmieni  tylko  jeden  fragment  kodu,  nie  zmieniając  skopiowanej  części, 

zostanie o tym powiadomiony. Zostanie wyświetlone okno podobne do tego z rysunku 8.

CloneBoard oferuje  kilka  akcji,  które  można  podjąć  po  wykryciu  edycji  w  skopiowanych 

fragmentach.  Możliwe  jest  np.  zastąpienie  skopiowanych  fragmentów  wywołaniem  wspólnej 

funkcji,  gdzie zmienione wyrazy będą parametrami (argumentami) funkcji.  Znaczniki ustawione 

przez  narzędzie  CloneBoard można  również  całkowicie  zignorować  albo  wstrzymać  się 

z podejmowaniem akcji przez pewien czas.
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Śledzenie klonów dzięki narzędziu  CloneBoard jest proste i intuicyjne. Program działa bardzo 

szybko,  ponieważ  nie  wykonuje  pełnego  przeszukiwania  za  każdym  razem.  Wadą  jest  brak 

możliwości uruchomienia programu poza środowiskiem Eclipse [21].

3.2. Przegląd wybranych programów do wykrywania plagiatów

Poniżej opisano trzy programy wykrywający plagiaty. Są nimi  Sherlock [7],  JPlag [19] oraz 

PMD Copy/Paste Detector [20]. W tabeli 4 przedstawiono języki, które potrafią obsługiwać 

oraz typ algorytmu, który wykorzystują.

Tabela 4. Programy wykrywające plagiaty

Nazwa Obsługiwane języki Typ algorytmu

Sherlock [7] C, C++, Pascal Znaczniki

JPlag [19] C, C++, Java, C#, Scheme, naturalny Znaczniki

PMD Copy/Paste Detector [20] Java, C, C++, Fortran, PHP Znaczniki

Sherlock

Program  Sherlock został  wdrożony  na  Uniwersytecie  Warwick,  w  Coventry  [7].  Został 

zaimplementowany z użyciem Javy oraz biblioteki graficznej Swing  [22]. Z podanych statystyk 
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wynika,  że w przeciągu 2 lat  liczba plagiatowanych prac zmalała  z  6% do 0.7%, czyli  niemal 

dziesięciokrotnie.

Program jest  bardzo rozbudowany,  umożliwia  szczegółową konfigurację  parametrów algorytmu 

detekcji  plagiatów. Część ustawień przedstawiono na rysunku  9. Widoczne są jedynie opcje dla 

wybranej zakładki, natomiast samych zakładek jest dziesięć.

Rysunek 9. Opcje programu Sherlock [7]

Sherlock [7] w  sposób  przyjazny  dla  użytkownika  prezentuje  wyniki  poszukiwań.  Oprócz 

standardowego pokazania fragmentu kodu prezentuje również graficzną ilustrację skopiowanych 

fragmentów kodu. Opisywaną funkcję przedstawiono na rysunku 10.
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JPlag

Program JPlag powstał w 1996 roku [19].  Został napisany w Javie, używając starszej biblioteki 

graficznej AWT [25]. JPlag obsługuje szeroki zbiór języków programowania oraz język naturalny. 

Wykorzystuje algorytm Karpa-Rabina [12], z pewnymi optymalizacjami zwiększającymi szybkość 

działania. Program porównuje projekty, które składają się z pojedynczego pliku albo całego folderu 

kodów źródłowych. Wyniki generowane są do plików HTML.

Interfejs  graficzny użytkownika  jest  prosty i  intuicyjny.  Przestawiono go na rysunku  11.  Przed 

rozpoczęciem wyszukiwania plagiatów trzeba określić  język,  nazwę zgłoszenia oraz ścieżkę do 

projektu.
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Rysunek 11. Interfejs graficzny programu JPlag

PMD Copy/Paste Detector

PMD to projekt Open Source ułatwiający analizowanie kodów źródłowych. Autorzy wyjaśniają, że 

PMD nie  jest  skrótem,  mimo  to  powstało  kilka  nieoficjalnych  rozwinięć,  jednym  z  nich  jest 

Programming Mistake Detector [20].

PMD potrafi wyszukiwać:

• podejrzane konstrukcje, np. puste try/catch/finally/switch/if/while,

• martwy kod, czyli kod, który nigdy nie zostanie wykonany,

• niepotrzebnie skomplikowane wyrażenia, np. zbędne instrukcje if,

• nieoptymalny kod, np. nieprawidłowe użycie String zamiast StringBuilder,

• klasy z zależnościami cyklicznymi,

• powielony kod.

Wykrywaniem  powielonego  kodu  zajmuje  się  dodatek  o  nazwie  Copy/Paste Detector. 

Program, podobnie jak wcześniej opisywany JPlag, został napisany przy pomocy Javy oraz AWT 

[25] i również wykorzystuje algorytm Rabina-Karpa  [12]. Na rysunku 12 przedstawiono interfejs 

graficzny narzędzia PMD Copy/Paste Detector. 
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4. Projekt i implementacja narzędzia CloneDetector

Poniżej  opisano  projekt  narzędzia  do  wykrywania  klonów  o  nazwie  CloneDetector. 

W kolejnych  podrozdziałach  przedstawiono  wymagania  systemu,  przybliżono  jego  architekturę 

oraz wyjaśniono sposób działania algorytmu wyszukiwania klonów. 

4.1. Wymagania systemu

Poniżej przestawiono wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne narzędzia CloneDetector.

Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu przedstawia tabela 5.
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Tabela 5. Wymagania funkcjonalne

Nr Wymaganie funkcjonalne Opis Priorytet

1 Wyszukiwanie podobnych fragmentów 
programów.

Narzędzie  wyświetli  pary  kodów  źródłowych 
z zaznaczonymi klonami.

Wysoki

2 Wybór ścieżki projektu. Narzędzie  umożliwi  wybór  ścieżki  do  projektu, 
w którym nastąpi wyszukiwanie klonów.

Wysoki

3 Zmiana  parametrów  wyszukiwania 
klonów.

Narzędzie  umożliwi  zmianę  parametrów  algorytmu 
wyszukującego klony.

Średni

Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne narzędzia zebrano w tabeli 6.

Tabela 6. Wymagania niefunkcjonalne

Nr Wymaganie 
niefunkcjonalne

Opis Priorytet

1 Wydajność System powinien  zwracać odpowiedź w rozsądnym dla człowieka 
czasie.  Czas  odpowiedzi  dla  projektów  zawierających  do  100 
tysięcy linii nie powinien przekroczyć 10 minut.

Wysoki

2 Skalowalność System  powinien  obsługiwać  zarówno  projekty  małe,  złożone 
z kilkuset  linii,  jak  i  projekty  duże,  rzędu  kilkuset  tysięcy  linii 
źródłowych.

Wysoki

3 Łatwość obsługi System powinien mieć intuicyjny interfejs graficzny, umożliwiający 
jego obsługę bez uprzedniego szkolenia.

Średni

4 Oszczędność zasobów System  powinien  oszczędnie  zarządzać  pamięcią  operacyjną. 
Podczas wyszukiwania klonów nie  powinien zużywać więcej  niż 
2 GB pamięci RAM.

Średni

5 Rozszerzalność System umożliwia dodawanie nowych modułów przy niewielkim 
wysiłku programisty.

Średni

6 Przenośność System powinien działać w środowisku Windows, Linux oraz Mac. Średni

4.2. Sposób działania

Jedyne  wejście  dla  algorytmu  wykrywającego  klony  stanowi  ścieżka  do  katalogu  głównego 

projektu,  w którym znajdują  się  wszystkie  pliki  źródłowe do przeszukania.  Katalogi  wewnątrz 

katalogu głównego są przeglądane rekurencyjnie.

W największym uproszczeniu, algorytm można przedstawić następująco:

1. Zbierane są pliki z rozszerzeniem .c, .cpp lub .java. Pliki te mogą zostać znalezione w 

katalogu głównym projektu lub katalogach podrzędnych.

2. Każdy plik przechodzi analizę leksykalną, w wyniku której niektóre ciągi zamieniane są na 

znaczniki oraz usuwane są zbędne znaki.
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3. Dla każdej pary plików:

3.1. Utwórz kwadratową macierz o boku równym sumie liczby linii dla obydwu plików. 

Macierz ta w wierszach i  kolumnach od 1 do  plikPierwszy.liczbaLinii() 

reprezentuje  linie  z  pliku pierwszego.  W pozostałych wierszach reprezentuje  linie  z 

pliku drugiego.

3.2. Dla każdej pary linii branych po jednej z pierwszego i drugiego pliku:

3.2.1. Jeśli para linii jest podobna, zaznacz to w macierzy.

3.3. Wyznacz łańcuchy klonów łącząc zaznaczone w macierzy punkty.

W następnych podrozdziałach powyższe kroki opisane zostały w sposób bardziej szczegółowy.

4.2.1. Analiza leksykalna

Do wygenerowania analizatora leksykalnego (ang. lexer) użyto programu JFlex [23]. Narzędzie jest 

odpowiednikiem generatora Flex [26], z tym, że JFlex zwraca kod Javy, a nie C.

Analizator leksykalny wykonuje pewne operacje nad tekstem otrzymanym na wejściu. W projekcie 

został  użyty  do  szybkiego  odfiltrowania  zbędnych  informacji  oraz  zamiany  niektórych  ciągów 

znaków na takie same, spójne.

W procesie analizy leksykalnej wykonywane są następujące operacje:

1. Usunięcie komentarzy w stylu C, C++ oraz dokumentacyjnych.

2. Usunięcie instrukcji typu include, import czy package.

3. Usunięcie spacji, tabulatorów, nawiasów, średników.

4. Zamiana liczb na znacznik NUMBER.

5. Zamiana identyfikatorów na znacznik ID.

6. Zamiana nazw funkcji na znacznik FUNCTION_NAME.

7. Zamiana ciągów znaków ograniczonych cudzysłowem na znacznik STRING.

8. Wszystkie pozostałe znaki, w tym słowa kluczowe języków, są przenoszone na wyjście.

Zastępowanie  konkretnych  liczb  znacznikiem  NUMBER oraz  pozostałe  podmiany  znacznie 

poprawiają efektywność wykrywania klonów [9].
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4.2.2. Struktura danych dla algorytmu wykrywającego klony

W procesie wyszukiwania klonów potrzebna jest struktura, która przechowuje informacje, czy dane 

dwie linie są do siebie podobne czy nie. Struktura ta musi również realizować następujące dwie 

funkcje:

1. Dostęp do elementu o podanych współrzędnych (x, y).

2. Pobranie wszystkich niezerowych elementów.

Kluczową kwestią jest czas wykonania powyższych operacji oraz rozmiar całej struktury. Poniżej 

przedstawiono kilka możliwych rozwiązań.

Tablica NxN

Jeśli  ustawimy wszystkie  N  linii  po  kolei,  naturalnym wyborem może  być  najprostsza  tablica 

rozmiaru NxN. Pole (x, y) odpowiada porównaniu linii numer x z linią numer y. Problemem jest 

ilość pamięci zajmowanej przez taką strukturę. Wczytanych może być np. 100 tysięcy linii. Prosta 

tablica miałaby zatem 10 miliardów komórek. Jeśli przechowywać w komórce wartość logiczną, 

zajmująca 1 bajt, wówczas rozmiar całej tablicy wyniesie około 10 GB. Użycie pamięci rośnie w 

sposób kwadratowy wraz z liczbą analizowanych linii.

Czas  dostępu  do  elementu  o  podanych  współrzędnych  w  reprezentacji  tablicowej  jest  stały, 

wystarczy  bezpośrednio  odwołać  się  do  komórki  [x][y].  Natomiast  pobranie  wszystkich 

niezerowych elementów ma złożoność kwadratową, bowiem trzeba przejrzeć wszystkie komórki.

Użycie  tablicy  NxN spowodowałoby niedotrzymanie  wymagań efektywności  oraz  oszczędności 

zasobów podanych w rozdziale 4.1.

Przy obserwacji wartości z komórek tabeli można zauważyć, że zdecydowana większość z nich nie 

jest wykorzystywana. Powodem jest to, że, w typowym przypadku, linii podobnych do siebie jest 

znacznie mniej niż N2. Co za tym idzie, zaznaczonych (używanych) komórek w tablicy jest również 

zdecydowanie mniej niż N2. Macierz, w której większość elementów ma wartość zero jest nazywana 

macierzą  rzadką [27].  Warto  zatem  przyjrzeć  się  dokładniej  sposobom  reprezentacji  macierzy 

rzadkich. Poniżej opisano trzy sposoby, wykorzystujące:

1. trzy wektory,

2. wektor tablic mieszających,

3. jedną tablicę mieszającą.

29



Trzy wektory

Macierz  rzadką  można  reprezentować  używając  trzech  wektorów  [28].  Pierwszy  wektor 

przechowuje właściwe elementy, dla uproszczenia załóżmy, że będą to wartości logiczne. Drugi 

wektor przechowuje wartości współrzędnej x. Trzeci wektor przechowuje wartości współrzędnej y. 

Wstawiając element do macierzy rzadkiej na pozycję (x, y) do pierwszego wektora dopisujemy sam 

element,  a do dwóch kolejnych wektorów współrzędne x oraz y. Na rysunku  13 przedstawiono 

zawartość trzech wektorów po ustawieniu wartości true na pozycjach (5, 2) oraz (7, 1).

Pierwszy wektor - elementy true true

Drugi wektor - współrzędne x 5 7

Trzeci wektor - współrzędne y 2 1

Rysunek 13. Reprezentacja macierzy rzadkiej przy pomocy trzech wektorów

Zaletą  rozwiązania  jest  ilość  zajmowanej  pamięci  oraz  czas  pobrania  wszystkich  niezerowych 

elementów, które zależą w sposób liniowy od liczby wstawionych elementów. Wadą natomiast jest 

czas dostępu do elementu o współrzędnych (x, y). W najgorszym przypadku dostęp może wymagać 

przejrzenia wektorów do samego końca, zatem czas dostępu do elementu o danych współrzędnych 

zależy w sposób liniowy od liczby elementów. Istnieją szybsze rozwiązania.

Wektor tablic mieszających z narzędzia DuDe

Robert Wettel w programie DuDe [1] użył struktury zbudowanej z wektora, który w każdej swojej 

komórce przechowuje tablicę mieszającą. Długość wektora jest równa liczbie porównywanych linii 

N. Odwołując się do pola (x, y) współrzędna x wybiera tablicę mieszającą z wektora, a współrzędna 

y jest kluczem w wybranej tablicy mieszającej.

Przykład:

Projekt  podany  na  wejście  programu  DuDe składał  się  z  jednego  pliku.  Plik  ten  zawierał 

następujące  wyrazy  w  kolejnych  liniach  pliku:  kot,  ma,  Ala,  a,  Ala,  ma,  kot.  Macierz  z 

zaznaczonymi liniami podobnymi pokazano na rysunku 14.
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1 (kot) 2 (ma) 3 (Ala) 4 (a) 5 (Ala) 6 (ma) 7 (kot)

1 (kot) true true

2 (ma) true true

3 (Ala) true true

4 (a) true

5 (Ala) true true

6 (ma) true true

7 (kot) true true

Rysunek 14. Macierz z zaznaczonymi liniami podobnymi

Ze względu na symetryczność macierzy,  w pamięci  przechowuje się  jedynie elementy powyżej 

przekątnej,  na  rysunku  14 zaznaczone  pogrubieniem.  Indeksując  od  1,  elementy  te  mają 

współrzędne (5, 3), (6, 2), (7, 1).

Element  (5, 3) jest  dodawany do tablicy mieszającej  numer 5,  czyli  znajdującej  się w komórce 

wektora  o indeksie  5.  Kluczem  dla  tablicy  mieszającej  jest  3.  Rysunek  15 pokazuje  strukturę 

z programu DuDe po wstawieniu wszystkich trzech elementów.

1 (kot) 2 (ma) 3 (Ala) 4 (a) 5 (Ala) 6 (ma) 7 (kot)

Pusta tablica 
mieszająca

Pusta tablica 
mieszająca

Pusta tablica 
mieszająca

Pusta tablica 
mieszająca

Tablica 
mieszająca 
z true pod 
indeksem 
h(3)

Tablica 
mieszająca 
z true pod 
indeksem 
h(2)

Tablica 
mieszająca 
z true pod 
indeksem 
h(1)

Rysunek 15. Wektor tablic mieszających

Zaletą użycia wektora tablic mieszających jest stały czas dostępu. Do elementu o współrzędnych 

(x, y) można dostać się szybko, ponieważ x odwołuje się do indeksu wektora, zaś y do komórki h(y) 

tablicy mieszającej.

Wadą wektora tablic mieszających jest czas pobrania wszystkich niezerowych elementów. Trzeba 

przejść przez cały wektor długości N, żeby zebrać wszystkie wartości z tablic mieszających.

Zużycie pamięci jest niższe w porównaniu z prostą tablicą, ale wyższe niż dla trzech wektorów. Dla 

przykładowego projektu zawierającego 100 tysięcy linii zostanie utworzony jeden wektor oraz 100 

tysięcy  tablic  mieszających,  początkowo pustych.  Wiele  z  nich  pozostanie  pustych (lub  prawie 

pustych) aż do końca działania algorytmu. Nieefektywne wykorzystanie pamięci jest niewątpliwą 

wadą wektora tablic mieszających.

Tablica mieszająca z narzędzia CloneDetector

Struktura użyta w programie CloneDetector jest podobna do tej z programu DuDe, z tym, że 
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użyto jednej tablicy mieszającej, w której przechowywane są wszystkie elementy. Zakładając, że 

chcemy zaznaczyć punkt (x, y) i porównywanych jest N linii, argumentem dla funkcji mieszającej 

jest x + y·N. Dostęp do elementu o danych współrzędnych odbywa się w czasie stałym.

Zużycie pamięci jednej tablicy mieszającej jest pomijalne. Znaczenie ma pamięć zajmowana przez 

elementy, które zostały do tablicy wstawione. Innymi słowy, pamięci tym więcej będzie zajęte, im 

więcej klonów zostanie zaznaczone w macierzy. Zależność ta jest liniowa.

Wykorzystana  klasa  HashMap,  wchodząca  w  skład  standardowej  biblioteki  Javy,  pozwala 

otrzymać kolekcję niezerowych elementów w czasie stałym [29].

Podsumowanie

Tabela 7 podsumowuje wady i zalety każdej z reprezentacji, korzystając z notacji asymptotycznej 

[30]. Przyjęto, że N oznacza rząd macierzy, natomiast E - liczbę niezerowych elementów macierzy. 

W praktyce, liczba niezerowych elementów będzie na ogół dużo mniejsza od liczby wszystkich 

komórek. To znaczy, E będzie znacznie mniejsze od N2.

Tabela 7. Zależności asymptotyczne reprezentacji macierzy rzadkich

Tablica NxN Trzy wektory Wektor tablic 
mieszających 

z narzędzia DuDe

Tablica mieszająca 
z narzędzia 

CloneDetector

Czas dostępu do elementu 
o współrzędnych (x,y)

O(1) O(E) O(1) O(1)

Czas pobrania elementów 
niezerowych

O(N2) O(1) O(N) O(1)

Zużycie pamięci O(N2) O(E) O(N+E) O(E)

Warto zauważyć, że nie da się zrealizować dostępu do jednego elementu ani pobrania wszystkich 

elementów niezerowych szybciej niż w czasie stałym.

Pomimo zastosowania oszczędnej struktury danych, pamięci w dalszym ciągu może brakować. Nie 

można  wczytać  wszystkich  plików  na  raz  i  zaalokować  olbrzymiej  macierzy.  Z tego  powodu 

przetwarzanie plików przebiega parami, a pamięć jest w odpowiednim momencie przydzielana i 

zwalniana.

4.3. Architektura Model-Widok-Kontroler

Program CloneDetector został zaprojektowany i zrealizowany w oparciu o wzorzec projektowy 

Model-Widok-Kontroler  (ang.  Model-View-Controller,  MVC)  [31]. Podejście  takie  zapewnia 

łatwość rozbudowy programu oraz uniezależnia logikę aplikacji od sposobu prezentacji wyników. 
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Powoduje również, że kod staje się znacznie bardziej czytelny, ponieważ Model-Widok-Kontroler 

organizuje wszystkie klasy w spójną, przemyślaną strukturę. Poniżej opisano szczegółowo każdą z 

warstw. Zwrócono uwagę na to, w jaki sposób architektura została zaimplementowana przy użyciu 

języka Java. Rysunek 16 prezentuje podstawowe klasy użyte w projekcie.

Rysunek 16. Model-Widok-Kontroler

Klasy Model, View, Controller odpowiadają kolejnym warstwom architektury Model-Widok-

Kontroler.  ProgramEvent to  abstrakcyjna  klasa  z  której  dziedziczą  wszystkie  zdarzenia, 

wstawiane do  ProgramQueue, czyli do kolejki zdarzeń programu. Kontroler pobiera zdarzenia 

z kolejki,  po  czym  na  podstawie  typu  zdarzenia  podejmuje  odpowiednie  akcje.  Akcje  są 

zaimplementowane jako obiekty funkcyjne (funktory), dziedziczące z abstrakcyjnej klasy Action.

Aplikacja jest wielowątkowa. Zadaniem głównego wątku programu jest utworzenie jednej instancji 

kontrolera,  modelu,  widoku oraz  wystartowanie  wątku  kontrolera.  Po  wykonaniu  tych  operacji 

wątek główny kończy swoje zadanie. Wątek kontrolera w pętli pobiera obiekt z kolejki i wykonuje 

odpowiadającą mu akcje. Jeśli w kolejce nie ma zdarzeń, wątek jest usypiany. Ostatnim, najmniej 

zauważalnym wątkiem, jest wewnętrzny wątek biblioteki graficznej Swing [22], odpowiedzialny za 

rysowanie okien, elementów, ich pozycjonowanie itp.

Poniżej opisano kolejno trzy warstwy systemu: Model, Widok oraz Kontroler.

4.3.1. Model

Centrum systemu obliczeniowego programu CloneDetector jest klasa o nazwie Model. W niej 

zawarta  jest  cała  logika  aplikacji.  Model udostępnia  cztery  publiczne  metody  wołane  przez 

kontroler:
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1. computeClones() -  po  jej  wywoływaniu  wykonywane  są  wszystkie  niezbędne 

obliczenia.  W momencie wołania pozostałych metod łańcuchy klonów są już gotowe do 

pobrania.

2. getHighlihtForView() - zwraca obiekt przeznaczony dla widoku, w którym znajdują 

się pary podobnych fragmentów kodu.

3. getStatusForView() -  zwraca  obiekt  statusu  do  wyświetlenia  w pasku  widoku 

z informacjami  dotyczącymi  wyszukiwania.  Są  nimi:  liczba  przejrzanych  linii,  liczba 

znalezionych klonów, czas operacji oraz ilość zajętej pamięci.

4. getTableForView() -  zwraca obiekt z informacjami tabelarycznymi przeznaczonymi 

do  wyświetlenia  w  widoku.  Są  to  pary  nazw  plików  z  numerami  wierszy,  w  których 

znaleziono klony.

Na rysunku 17 przedstawiono uproszczony diagram klas dla warstwy modelu.

Klasa  DetectionAlgorithm reprezentuje  algorytm  wyszukiwania  podobnych  fragmentów 
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kodów  programów  opisany  w  rozdziale  4.2.  Model wywołuje  metody  obiektu 

DetectionAlgorithm w celu pobrania łańcuchów klonów. Klasa Model również komunikuje 

się z menadżerem plików, aby móc przekazać algorytmowi przetworzone linie do analizy. Linie 

reprezentuje klasa RichLines. 

Dla przyspieszenia obliczeń algorytm nie porównuje prawdziwych linii odczytanych z pliku. Są one 

przechowywane,  w  celu  późniejszego  wyświetlenia,  jednak  porównywane  są  jedynie  liczby 

całkowite, utworzone na podstawie prawdziwych linii. Prawdziwe linie na początku są filtrowane 

przez analizator leksykalny, a następnie haszowane, co daje właśnie liczbę całkowitą,  w kodzie 

nazwaną cleanLineHash.

Klasa DetectionAlgorithm używa największej struktury danych - macierzy rzadkiej. W niej 

zaznacza znalezione powtórzenia linii. Struktura ta została dokładnie opisana w rozdziale 4.2.2.

4.3.2. Widok

Architektura Model-Widok-Kontroler uniezależnia logikę aplikacji od interfejsu graficznego. Cecha 

ta  została  wykorzystana  w  projekcie  narzędzia  CloneDetector.  Przygotowane  zostały  dwa 

widoki,  jeden  graficzny  o  nazwie  GraphicView,  drugi  tekstowy,  uruchamiany  w  konsoli, 

o nazwie TextView. Widok GraphicView pokazano na rysunku 18.

Cyframi na rysunku 18 zaznaczono najważniejsze elementy interfejsu:

1. Tabela  wyświetlająca  pary  plików,  w których znaleziono klony.  Pokazywana jest  nazwa 

plików oraz numery podobnych linii.

2. Zawartość pliku wraz z zaznaczonym fragmentem, który program rozpoznał jako podobny.

3. Pasek statusu, na którym wyświetlane są informacje po zakończeniu wyszukiwania klonów.

4. Kontrolki umożliwiające regulację parametrów wyszukiwania.

5. Pole wyświetlające bieżący katalog projektu oraz przycisk pozwalający zmienić katalog. Po 

kliknięciu przycisku wyświetla się standardowe okno wyboru pliku.

6. Przycisk rozpoczynający wyszukiwanie klonów.
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Widok  tekstowy  jest  używany,  gdy  program  zostanie  wywołany  z  jednym  argumentem, 

oznaczającym ścieżkę do projektu, w którym ma nastąpić wyszukiwanie klonów. Został użyty do 

wykonywania zautomatyzowanych testów. Skrypt wywoływał program dziesiątki razy z wiersza 

poleceń.

Widok  graficzny  i  tekstowy  dziedziczą  z  abstrakcyjnej  klasy  o  nazwie  View.  Zależność  tą 

pokazano na rysunku 19.
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Rysunek 18. Widok graficzny narzędzia CloneDetector



Rysunek 19. Diagram klas dla widoku

4.3.3. Kontroler

Ostatni  komponent  architektury programu  CloneDetector stanowi kontroler.  Na rysunku  20 

przedstawiono diagram najważniejszych klas związanych z tą warstwą.

Kluczowym  obiektem  jest  kolejka  zdarzeń,  czyli  ProgramQueue.  Kontroler  posiada  własny 

wątek, którego jedynym zadaniem jest pobieranie zadań z kolejki i uruchamianie powiązanych z 

nimi  akcji.  Wątek  kontrolera  nie  sprawdza  pojemności  kolejki.  Jeśli  podejmie  próbę  pobrania 

zdarzenia z pustej kolejki, zostanie uśpiony, do momentu pojawienia się nowego zdarzenia. 

Zdarzenia  do  kolejki  wstawia  widok,  kontroler  je  pobiera.  Model  natomiast  jest  całkowicie 

niezależny od kolejki zdarzeń. Wszystkie specyficzne zdarzenia dziedziczą z abstrakcyjnej klasy 

ProgramEvent.  Podobnie  wszystkie  ukonkretnione  akcje  mają  wspólnego  rodzica  o  klasie 

Action. 

Przykład:

Po wciśnięciu "Szukaj klonów", tworzony jest obiekt klasy SearchClonesEvent. Zdarzenie to 

widok wstawia na koniec kolejki.  Wątek kontrolera większość czasu śpi, ponieważ kolejka jest 

pusta. W momencie nowego zdarzenia jest budzony, pobiera obiekt z kolejki. Sprawdza typ obiektu 

i  na  jego  podstawie  wybiera  odpowiednią  akcję  do  wykonania.  Wybór  realizowany  jest  przy 

pomocy tablicy mieszającej, która przyporządkowuje klasom zdarzeń konkretne obiekty akcji. Gdy 
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kontroler otrzyma już obiekt akcji,  w tym przypadku  SearchClonesAction, wywołuje jego 

jedyną  metodę  execute().  W metodzie  tej  najczęściej  znajduje  się  wywołanie  kilku  metod 

modelu, a na zakończenie wywołanie metody widoku w celu prezentacji obliczonych wartości.

5. Eksperymenty

Program  CloneDetector został  poddany  testom  porównawczym  z  istniejącym  narzędziem 

DuDe [1], opisanym w rozdziale 3.1. Celem eksperymentów było zbadanie precyzji, wydajności 

oraz oszczędności pamięci programu CloneDetector. 

Wszystkie  eksperymenty  zostały  przeprowadzane  na  komputerze  wyposażonym  w  64 bitowy 

system z rodziny Linux, 6 GB pamięci RAM oraz 64 bitowy, dwurdzeniowy procesor taktowany 

zegarem  2,3 GHz,  posiadający  64 KB  pamięci  podręcznej  pierwszego  poziomu  oraz  1024 KB 

drugiego poziomu. Użyto maszyny wirtualnej Javy o nazwie HotSpot w wersji 20.0-b12.

Do testów użyto ośmiu projektów programistycznych, przedstawionych w tabeli  8.  Zostały one 

posortowane pod względem zajmowanego miejsca na dysku. Zbiór ten zaproponował Stefan Bellon 

w [32]. Tych samych projektów do oceny swojego narzędzia o nazwie DuDe użył również Richard 

Wettel [1]. Pliki, w takich samych wersjach, jak w oryginalnych eksperymentach, można pobrać za 

darmo ze strony projektu Bellona [33].
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Tabela 8. Projekty testowe

Nazwa Język Rozmiar w MB Liczba plików Liczba linii

weltab [32] C 0,43 65 11499

netbeansjavadoc [34] Java 0,68 101 14461

eclipseant [35] Java 1,43 178 34922

cook [36] C 2,68 590 70303

snns [37] C 4,82 420 94008

eclipsejdtcore [38] Java 6,9 741 148375

j2sdk1.4.0javaxswing  [22] Java 8,39 538 204575

postgresql [39] C 9,52 612 202008

Cztery  projekty  zostały  napisane  w  języku  Java,  cztery  w  C.  Różnią  się  również  znacząco 

wielkością. Najmniejszy,  weltab, zajmuje około 11 tysięcy linii. Natomiast największe projekty, 

czyli  j2sdk1.4.0javaxswing oraz  postgresql są  niemal  20-krotnie  większe,  licząc 

ponad 200 tysięcy linii. Tabela 9 zawiera krótki opis każdego z ośmiu projektów.

Tabela 9. Opisy projektów

Nazwa Opis

weltab [32] System  wspomagający  oddawanie  głosów  wyborczych  w  różnego  rodzaju 
wyborach, referendach itp.

netbeansjavadoc [34] Rozszerzenie pozwalające dodawać automatycznie sformatowane komentarze 
Javadoc w środowisku Netbeans.

eclipseant [35] Rozszerzenie pozwalające zautomatyzować proces budowy oprogramowania 
w środowisku Eclipse. 

cook [36] Narzędzie  do  konstrukcji  plików.  Na  wejściu  otrzymuje  opis  plików  do 
utworzenia  oraz  zbiór  przepisów.  Wyjściem  są  utworzone  pliki.  Cook  jest 
uogólnieniem programu make.

snns [37] SNNS  (ang.  Stuttgart  Neural  Network  Simulator)  jest  symulatorem  sieci 
neuronowych.

eclipsejdtcore [38] JDT (ang. Java Development Kit) Core stanowi rdzeń całej infrastruktury Javy 
dla środowiska Eclipse [21].

j2sdk1.4.0javaxswing 
[22]

Biblioteka  graficzna  używana w języku programowania  Java.  Jest  nowszą, 
ulepszoną wersją biblioteki AWT.

postgresql [39] PostgreSQL to darmowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Liczbę znalezionych łańcuchów klonów w każdym z projektów prezentuje tabela  10. Pokazano 

również  stosunek  liczby łańcuchów do liczby  wszystkich  linii  w projekcie.  Taki  współczynnik 

obrazuje w pewien sposób jakość kodu. Im wyższy, tym procent powtórzeń w kodzie jest większy, 

tym większa potrzeba refektoryzacji.  W tabeli  10 podano również uśrednione czasy wykonania 

programu CloneDetector oraz przybliżone zużycie pamięci.
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Tabela 10.  Podsumowanie testów narzędzia CloneDetector

Nazwa Język Liczba 
znalezionych 
łańcuchów 

klonów

Stosunek liczby 
łańcuchów 
klonów do 
liczby linii

Średni czas 
wykonania 

w sekundach

Średnie 
zużycie 
pamięci 
w MB

weltab [32] C 2174 0,19 2 41

netbeansjavadoc [34] Java 648 0,04 5 13

eclipseant [35] Java 339 0,01 13 18

cook [36] C 6711 0,1 35 118

snns [37] C 5594 0,06 30 129

eclipsejdtcore [38] Java 8017 0,05 200 171

j2sdk1.4.0javaxswing  [22] Java 6780 0,03 215 50

postgresql [39] C 20948 0,1 189 336

Testy zostały zautomatyzowane i powtórzone wielokrotnie. Jedna seria testów, czyli przetestowanie 

kolejno każdego z ośmiu projektów trwała około 12 minut. Serii było 10, cały eksperyment trwał 

około 2 godzin. Liczba znalezionych klonów, zgodnie z założeniami, nie zmieniała się, ponieważ 

algorytm jest  całkowicie  deterministyczny.  To znaczy,  na takie  same wejście,  algorytm zawsze 

odpowiada takim samym wyjściem.

Czasy wykonania dla danego projektu różniły się nieznacznie w kolejnych seriach. Najbardziej zaś 

zmiennym  parametrem  była  zajętość  pamięci.  Dzieje  się  tak  ponieważ  w  Javie  zarządzanie 

pamięcią  nie  jest  pod  bezpośrednią  kontrolą  programisty.  Pamięć  zwalnia  i  przydziela  część 

wirtualnej  maszyny  Javy.  To,  ile  proces  zużywa pamięci,  zależy  od strategii,  z  jaką  wirtualna 

maszyna zwalnia  pamięć,  a  to  z kolei  zależy od konkretnej  implementacji  maszyny wirtualnej. 

Dlatego  dla  każdego  projektu  mierzono  pamięć  w  każdej  z  10  serii,  a  następnie  wartość  tą 

uśredniano. W podobny sposób obliczono średni czas wykonania programu dla danego projektu.

W  celach  porównawczych  przeprowadzono  analogiczne  testy  dla  narzędzia  DuDe.  Tabela  11 

prezentuje ich wyniki. Autor programu  DuDe nie przewidział możliwości uruchamiania swojego 

programu w trybie wsadowym, w związku z czym testy musiały zostać przeprowadzone ręcznie.

Dla  obydwu  narzędzi  parametry  wyszukiwania  klonów  były  takie  same.  Minimalna  długość 

łańcucha klonów wynosiła 7, natomiast największa dozwolona przerwa - 2. Łańcuch klonów to ciąg 

klonów występujących w kolejnych liniach. Długość łańcucha to liczba linii, które dany łańcuch 

pokrywa,  czyli  liczba  klonów,  które  zawiera.  Przy  minimalnej  długości  łańcucha  równej  7, 

łańcuchy,  które  są  krótsze  niż  7  linii,  są  odrzucane.  Dozwolona  przerwa  umożliwia  dalsze 

przedłużanie  łańcucha,  nawet  pomimo  niezgodności  kilku  linii.  Dla  przykładu,  10  linii  jest 
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podobnych, następne 2 nie są, a kolejne 5 znów jest klonami. Przy braku tolerancji na błędy, czyli 

największej  dozwolonej  przerwie  równej  0,  zostaną  wykryte  dwa  łańcuchy  klonów o  długości 

10 i 5.  Dla  największej  dozwolonej  przerwy  ustawionej  na  2,  zostanie  wykryty  jeden  łańcuch 

długości 17.

 Tabela 11. Podsumowanie testów narzędzia DuDe

Nazwa Język Liczba 
znalezionych 
łańcuchów 

klonów

Stosunek liczby 
łańcuchów klonów 

do liczby linii

Średni czas 
wykonania 

w sekundach

Średnie 
zużycie 

pamięci w MB

weltab [32] C 1307 0,12 2 66

netbeansjavadoc [34] Java 159 0,01 2 94

eclipseant [35] Java 184 0,01 4 193

cook [36] C 12702 0,18 23 517

snns [37] C 111051 1,18 72 659

eclipsejdtcore [38] Java 61944 0,48 92 489

j2sdk1.4.0javaxswing 
[22]

Java 7040 0,03 94 494

postgresql [39] C 127114 0,63 214 607

Na wykresie  z  rysunku  21 porównano  liczbę  znalezionych  łańcuchów klonów przez  narzędzie 

CloneDetector oraz DuDe.

Dla  mniejszych  projektów  rząd  wielkości  liczby  klonów obydwu  narzędzi  jest  porównywalny. 

Natomiast dla projektów większych DuDe zwraca o wiele więcej powtórek. Dzieje się tak dlatego, 

ponieważ  DuDe próbuje rozpoznawać klony w dowolnych plikach, które są w projekcie.  Z tego 

powodu niepotrzebnie analizuje wiele rodzajów plików, nie będących nawet plikami tekstowymi. 

Na domiar  złego  takie  pliki  mogą  zawierać  ogromną  liczbę  taki  samych  wierszy,  które  DuDe 

zaklasyfikuje  jako  klony.  CloneDetector bierze  pod  uwagę  zaś  tylko  te  pliki,  których 

rozszerzeniem jest .c, .cpp lub .java.
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Na rysunku  22 przedstawiono stosunek liczby łańcuchów klonów do liczby linii  policzony dla 

narzędzi CloneDetector oraz DuDe.

Rysunek 22. Porównanie stosunku liczby klonów do liczby linii

Można zauważyć, że obliczone współczynniki zachowują się podobnie dla obydwu narzędzi. Np. 

trzy projekty napisane w Javie, czyli  eclipseant,  netbeansjavadoc czy j2sdk1.4.0 

mają najniższy stosunek.
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Najwyższy  stosunek  liczby  klonów  do  liczby  linii  mają  weltab,  cook,  snns,  eclipse

jdtcore oraz postgresql. Cztery spośród pięciu wymienionych zostały napisane w języku C. 

Warto również zwrócić uwagę na wyniki osiągane przez projekt eclipseant. Mimo, iż nie jest 

najmniejszym programem,  obydwa narzędzia  wykazały,  że  zawiera  najmniejszą  liczbę  klonów. 

Stosunek liczby klonów do liczby linii  również  jest  najniższy.  Świadczy to  o kodzie  wysokiej 

jakości, czytelnym i bez powtórek.

Statystyki  wskazują,  że  projekt  eclipseant jest  znacznie  lepiej  napisany  od  np.  projektu 

weltab. Tak rzeczywiście jest, w projekcie weltab nietrudno znaleźć funkcje liczące więcej niż 

100 linijek czy instukcje goto. Czytelność takiego kodu jest znacznie niższa.

Na rysunku 23 pokazano czasy wykonania programów.

W przypadku sześciu projektów programy wykonywały obliczenia porównywalnie długo,  nieco 

szybszy był  DuDe.  Jednak w przypadku  snns oraz  postgresql,  czyli  projektów z ogromną 

liczbą wykrywanych klonów,  CloneDetector okazał się znacznie szybszy. Dla  postgresql 

DuDe był ponad dwukrotnie wolniejszy, natomiast dla snns niemal pięciokrotnie.

Na  rysunku  24 przedstawiono  zużycie  pamięci  dla  obydwu  narzędzi.  W  każdym  z  testów 

CloneDetector wykorzystywał  mniej  pamięci  operacyjnej.  Powodem  jest  wykorzystanie 

oszczędnej struktury danych, opisanej w rozdziale 4.2.2.
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Rysunek 23. Porównanie czasów wykonania
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Rysunek 24. Porównanie zużycia pamięci

5.1. Studium przypadku

W  celu  dokładniejszego  zweryfikowania  poprawnego  działania  stworzonego  narzędzia 

przeprowadzono  eksperyment  z  wykorzystaniem  projektu  netbeansjavadoc. 

CloneDetector przy domyślnych ustawieniach parametrów wyszukuje w tym projekcie  648 

klonów. Taka liczba klonów jest zbyt duża do dokładnego przeanalizowania, w związku z czym 

warunki znalezienia łańcuchów klonów zaostrzono. Dla minimalnej długości łańcucha wynoszącej 

15  oraz  maksymalnej  wielkości  przerwy  równej  1  liczba  klonów  spadła  do  36.  Rezultat 

wyszukiwania przedstawiono na rysunku 25.

Znaleziono 36 łańcuchów klonów, zatem tabela w górnej części okna programu zawiera dokładnie 

36  wpisów.  Pierwszy  wpis  informuje  użytkownika,  że  linie  od  81  do  102  pliku 

OptionListProducer.java  są  podobne  do  linii  od  96  do  117  pliku 

ExternalOptionListProducer.java. Po kliknięciu pierwszego wiersza, ukazuje nam się 

sklonowana para kodów źródłowych. Podobny fragment został zaznaczony pogrubieniem, zawiera 

22 linie. Okazuje się, że fragmenty są dokładnie takie same. Obydwa znajdują się w ciele statycznej 

funkcji,  zatem  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  żeby  wydzielić  pomocniczą  funkcję  złożoną  ze 

znalezionych 22 linii, a w miejscu klonów, wywołać utworzoną funkcję. Postępując w ten sposób 

skrócimy  cały  kod  o  około  20  linii.  Unikniemy  również  konieczności  modyfikacji  w dwóch 

osobnych miejscach, w przypadku zmiany którejś z 22 linijek. Unikamy też ryzyka, że kod mógłby 

zostać poprawiony tylko w jednym miejscu, bez zmiany zduplikowanego fragmentu.
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5.2. Wyniki fałszywe pozytywne

Zdarzają się przypadki, w których klony wskazane przez narzędzie CloneDetector nie dają się 

poprawić. Człowiek również zauważa podobieństwo takich fragmentów, jednak znajomość języka 

podpowiada  mu,  że  nie  da  się  tego  zapisać  w  inny  sposób.  Cordy  at  al.  opisali  wiele  takich 

przypadków  w  [3].  Poniżej  przedstawiono  jeden  przykład,  który  prowadzi  do  wielu  wyników 

fałszywych pozytywnych.

Ciągi deklaracji

Często  na  początku  kodu  deklarowanych  jest  wiele  zmiennych,  jedna  za  drugą.  Mogą  to  być 

pojedyncze deklaracje zajmujące wiele linii lub całe tablice wypełnione pewnymi stałymi. Takie 

konstrukcje  sprawiają  problemy.  Przykładem  jest  plik  R.java,  który  zawiera  każdy  projekt 

aplikacji na systemy komórkowe Android [40]:

public final class R {

    public static final class drawable {
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Rysunek 25. Wyszukiwanie klonów w projekcie netbeansjavadoc



        public static final int arrow_down=0x7f020000;

        public static final int arrow_up=0x7f020001;

        public static final int bg=0x7f020002;

        public static final int blue=0x7f020003;

        public static final int dark_blue=0x7f020004;        

        // itd.

W  takim  pliku  większość  linii  po  analizie  leksykalnej,  opisanej  w  rozdziale  4.2.1,  wygląda 

następująco:

public static final int ID=NUMBER

W związku z tym znajdowanych jest wiele nieprzydatnych klonów w pliku R.java i podobnych.

Instrukcje switch-case

CloneDetector z  dużym  prawdopodobieństwem  zaklasyfikuje  jako  podobne  fragmenty 

zawierające instrukcje typu switchcase. Przykład takiego fragmentu, po analizie leksykalnej:

switch ID

case NUM : FUNCTION_NAME break

case NUM : FUNCTION_NAME break

// itd.

Jeśli  jedynymi  akcjami  występującymi  po  case są  wywołania  funkcji,  każdy  taki  fragment 

zawierający  switchcase zostanie  uznany za  podobny.  Dzieje  się  tak  dlatego,  iż  w świetle 

podobieństwa znaczników fragmenty są identyczne. Jednak nie da się wydzielić takich struktur w 

jedną wspólną funkcję.  W związku z tym  CloneDetector będzie niepotrzebnie powiadamiał 

programistę o powtórkach, których nie da się w łatwy sposób poprawić.

46



6. Uwagi końcowe

Celem pracy było przedstawienie problemu wykrywania podobnych fragmentów kodu programów 

oraz  projekt,  implementacja  oraz  przetestowanie  narzędzia  do  wykrywania  klonów  o  nazwie 

CloneDetector.  Narzędzie  zostało  zrealizowane  zgodnie  z  wymaganiami  przedstawionymi 

w rozdziale 4.1. Powstał przenośny program obsługujący trzy języki programowania: C, C++, Java. 

Dzięki  intuicyjnemu  interfejsowi  graficznemu,  obsługa  aplikacji  jest  prosta  i  nie  sprawia 

problemów  nawet  nowemu  użytkownikowi.  Narzędzie  jest  rozszerzalne,  dodawanie  nowych 

języków nie stanowi problemu dla programisty. 

Przy  projektowaniu  narzędzia  CloneDetector wzorowano się  na  istniejącym  narzędziu 

o nazwie  DuDe [1],  opisanym  w  rozdziale  3.1.  Dzięki modyfikacji  struktury  wewnętrznej 

z programu  DuDe, uzyskano  znaczącą  poprawę  efektywności  oraz  oszczędności  pamięci  w 

stosunku do pierwowzoru. Wykazały to eksperymenty przedstawione w rozdziale 5. Modyfikacja 

struktury wewnętrznej została szczegółowo opisane w rozdziale  4.2.2. Niskie zużycie pamięci jest 

dużą zaletą programu  CloneDetector. Nawet dla ogromnych projektów obliczenia mogą być 

przeprowadzane na komputerze domowym.

Czas wyszukiwania podobnych fragmentów kodu w narzędziu  CloneDetector dla projektów 

mniejszych  niż  200  tysięcy  linii  jest  akceptowalny,  poniżej  kilku  minut.  Dla  bardzo  dużych 

projektów liczących więcej niż 200 tysięcy linii  czas wyszukiwania może już być odczuwalny, 

rzędu dziesiątek minut. 

Narzędzie  nie  jest  doskonałe,  istnieją  przypadki  w  których  CloneDetector zwróci  wiele 

wyników fałszywych negatywnych. Są to przypadki, w których sama składnia języka powoduje 

duże  podobieństwa.  Dobrym  przykładem  są  fragmenty  z  instrukcjami  typu  switchcase. 

Niezależnie  od  faktycznej  treści,  ich  budowa  jest  na  tyle  podobna,  że  CloneDetector 

zaklasyfikuje takie fragmenty jako podobne. Zostało to opisane dokładniej w rozdziale 5.2.

Program  CloneDetector został  zaprojektowany  tak,  żeby  wykrywać  klony  w  trzech 

popularnych językach programowania: C, C++ oraz Java. Jednak ze względu na ogólne podejście, 

opisane w rozdziale 4.2, narzędzie poradzi sobie również w przypadku wielu innych, podobnych 

składniowo języków. Takim językiem na przykład jest C#, ze względu na podobieństwo do Javy. 

Dodawanie nowych języków programowania nie jest czasochłonne. Na przykład dodanie Pythona 

sprowadza się do wyszukania słów kluczowych tego języka w internecie, dodanie ich do analizatora 

leksykalnego  oraz  dopisanie  rozszerzenia  .py do  listy  rozpoznawanych  rozszerzeń  plików. 
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Działanie analizatora leksykalnego zostało wyjaśnione w rozdziale 4.2.1.

Możliwy  jest  dalszy  rozwój  przedstawionego  programu.  Przede  wszystkim,  narzędzie 

CloneDetector można uogólnić w taki sposób, żeby skutecznie wykrywało zarówno klony, jak 

i plagiaty. W tym celu, należałoby zaimplementować kolejne algorytmy wyszukiwania podobnych 

fragmentów kodu. Dodatkowo, można bardziej rozbudować interfejs użytkownika. Np. wprowadzić 

kolorowanie składni kodu dla zwiększenia czytelności.
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8. Załączniki

Do pracy dołączona jest płyta CD. Zawiera one następujące katalogi:

• kod/

Pełny kod źródłowy stworzonego narzędzia.

• program/

Plik wykonywalny aplikacji.

• praca/

Niniejsza praca w formie elektronicznej.
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