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1. fejezet

Bevezetés

A szoftvermetrikák fogalma egyidős a programozással. Nyilvánvaló, hogy
egy ,,bonyolultabb” program esetében, több időbe (és ı́gy több pénzbe) telik
a megfelelő tesztelés, a szoftver karbantartása, stb..

Ebből az elgondolásból indultak el a metrikák, amelyek a programokhoz
egy számértéket rendelnek, ami kifejezné annak bonyolultságát. Mivel nem
egyértelmű, hogy mit is értünk bonyolultság alatt, ezért számtalan szoftver-
metrikát találtak ki.

A szoftver életciklus egyre kisebb részét foglalja el az új rendszer spe-
cifikálása, megtervezése és implementálása. A fejlesztési idő nagyon nagy
része, gyakran akár fele telik a teszteléssel, és az ott feltárt hibák jav́ıtásával.
A szoftverre az élettartama alatt költött költség legnagyobb része pedig a
rendszer karbantartásával kapcsolatos. A szoftver tesztelésének, utólagos kar-
bantartásának és módośıtásának költsége nagyrészben a program struktúrális
bonyolultságának függvénye. Egy jól használható szoftver bonyolultsági mér-
ték már a fejlesztési fázisban felfedheti a szoftver kritikus pontjait, előseǵıt-
heti az áttekinthetőbb, módośıtható és újrafelhasználható kód késźıtését, és
becsléseket adhat a fejlesztési folyamat várható költségeire.

A metrikák együtt fejlődtek a programozási nyelvekkel illetve paradig-
mákkal. A metrikák többsége egy adott programozási paradigmán működik
prećızen.
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2. fejezet

Alapfogalmak

2.1. Metrikák osztályozása

A metrikáknak két fő t́ıpus ismeretes:

• termék mértékek (product metrics)

• folyamat mértékek (process metrics)

A termék mértékek a fejlesztés során késźıtett szoftvert méri, ugyanakkor
használható fejlesztés bármely pontján is, például annak az eldöntésére, hogy
a programozók egy adott helyzetben helyesen döntöttek-e az implementáció
szempontjából. Ezek a metrikák mérhetik a kód méretét, a modell bonyo-
lultságát, vagy akár a dokumentációt is.

Fontos lehet a fejlesztési folyamat mérési is, ezekhez szokás használni a fo-
lyamat mértékeket. A folyamat mérték a termék létrehozásához szükséges fej-
lesztési folyamat jellemzőit méri, (például a termék kifejlesztéséhez szükséges
ráford́ıtási időt) és/vagy a résztvevő fejlesztők (szükséges minimális) kvali-
fikációja alapján mér. A mérés történhet

• a fejlesztés költsége alapján (cost metrics)

• a szükséges kifejtendő erőfesźıtés alapján (effort metrics)

• projekt előrehaladása alapján (advancement metrics)

• a fejlesztési folyamat megb́ızhatósága (hibái) alapján (process non-
reliability metrics)

• a folyamatban elkészült termékek újrahasználhatósága alapján (reuse
metrics)
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A termék mértékek egy része a termék azon tulajdonságait méri, melyek
a termék felhasználója számára is láthatóak. E felhasználó lehet egy prog-
ramot használó egyén, egy osztálykönyvtárat felhasználó további kód, stb.
Az ilyen, ḱıvülről is látható tulajdonságokat megjeleńıtő mértékek a külső
termék mértékek (external product metrics). Ezek lehetnek:

• termék megb́ızhatósági mértékek (product non-reliability metrics)

• funkcionalitási mértékek (functionality metrics)

• teljeśıtmény mértékek (performance metrics)

• használhatósági mértékek (usability metrics)

Fontos ugyanakkor mérni azokat a tulajdonságokat is, melyek a felhasználó
számára nem, vagy csak korlátozott mértékben látszanak. A belső termék
mértékek (internal product metrics) ilyen tulajdonságokat mérnek, melyek a
terméket fejlesztők számára fontos részleteken alapulnak. Ilyenek a

• méret mértékek (size metrics)

• bonyolultsági mértékek (complexity metrics)

• st́ılus mértékek (style metrics)

Amikor egy szoftver termék értékeśıthetőségét vizsgáljuk, elsősorban a
külső metrikák eredményei az érdekesek. A belső metrikák és folyamat met-
rikák abból a szempontból érdekesek, hogy minőśıtik azt a folyamatot ill.
eszközrendszert, melynek keretei között a termék létrejött. Ideális esetben
a termék létrehozásába befektetett erőfesźıtés (melyet folyamat mértékkel
mérünk) összhangban áll az ı́gy létrejött termék belső jellemzőivel (melyet a
belső termék mértékkel mérjük), és a termék felhasználók számára mutatott
használhatóságával (külső termék mérték).

2.2. Struktúrális mérőszámok

A struktúrális mérőszámok a programok alprogramjainak bonyolultságát mé-
rik. Az eljárások és függvények, mint a struktúrális programok alapkövei,
vezérlési szerkezeteket tartalmaznak, egymást követően, illetve egymásba
ágyazva. A vezérlési szerkezetek száma és az egymáshoz való viszonyuk
alapján definiálhatók a struktúrális mérőszámok.
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A struktúrális mérőszámokat általában vezérlési gráfokon értelmezzük.
A gráf éleinek, csomópontjainak száma, a ki- és bemenő élek száma bonyo-
lultsági szempontból a gráf alaptulajdonságaihoz tartoznak. Ezeket egyéb
fogalmakkal bőv́ıtve kapjuk a nevezetes bonyolultsági számokat.

Igen meglepő, hogy az irodalom kevés szót ejt a vezérlési gráfok és a
konkrét programok kapcsolatáról. Elterjedt gondolat ugyan, hogy egy prog-
ramot matematikailag leginkább egy iránýıtott gráffal jellemezhetünk, de a
konkrét leképezés a program szövege és a gráf szerkezete között általában
elmarad. Gyakori, hogy csak az alapvető programstruktúrákat definiálják,
de mára a programok szerkezete a szekvencián, a szelekción és az iteráción
ḱıvül sok más, egyéb információt is hordoz a megoldott problémáról.

A fenti leképezés meghatározása kulcskérdés, hiszen végeredményben nem
egy gráf bonyolultságának mérése a fontos, hanem a teljes programszöveg
jellemzése.

2.3. Metrikák validálása

A validálás minden metrika alapvető része. A metrikák validálása két úton
történhet: elméleti úton – a metrika viselkedésének vizsgálatával, elsősorban
a Weyuker-axiómák seǵıtségével és gyakorlati úton – valódi programokon
elvégzett mérésekkel.

Az elméleti vizsgálat alatt azt ellenőrizzük, hogy a Weyuker-axiómák
közül hányat teljeśıt a metrika, illetve hányat sért meg. Ezenḱıvül szokás
a metrikát összehasonĺıtani ismert mértékekkel összehasonĺıtani.

A gyakorlati vizsgálat empirikus alapon, konkrét mérésekkel próbálja va-
lidálni a mértéket.
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3. fejezet

Szoftvermetrikák áttekintése

3.1. Méret metrikák

A méret metrikák a szoftver bonyolultságát valamilyen fizikai tulajdonsága
alapján mérik. Tipikusan a forráskód méretét (pl. hosszát, forrásfájlok
számát) határozzák meg. Ezek a metrikák nem vizsgálják a programok
szemantikáját, csak szintaktikus szempontokat vesznek figyelembe. Emiatt
ezek a metrikák függetlenek a használt programozási paradigmától. Viszont
előnyük, hogy maga a számı́tás nagyon egyszerű, ezért gyakran használják.

3.2. A McCabe metrika

Az 1976-ban McCabe által definiált metrika (ciklometrikus metrika) lett a
kiinduló pontja a struktúrális bonyolultsági mértékeknek[1, 2, 9].

McCabe Fortran programokat vizsgált és célja annak kutatása volt, ho-
gyan lehet egy szoftverrendszert úgy modularizálni, hogy az a legkedvezőbb
legyen a tesztelhetőség és karbantarthatóság szempontjából. Valóban, ha
több egymásba ágyazott elágazást helyezünk el egy programban, akkor a
tesztelendő esetek száma a kettő hatványainak megfelelően nő.

McCabe szándéka olyan matematikai technika kidolgozása volt, amely
számszerűen fejezi ki az egyes modulok bonyolultságát, ı́gy azonośıtva a kód
kritikus részeit; azokat, amelyek a tesztelés vagy karbantartás során extra
költséget jelenthetnek.

Elgondolásása a fentieknek megfelelően a kód tesztelésének költségével
(a lehetséges összes végrehajtási ág bejárásával) kapcsolatos. Miután az
olyan programok, amelyekben akárcsak egyetlen olyan utaśıtás is létezik,
amely a kód egy megelőző részére adja át a vezérlést (legyen az valamilyen
ciklus konstrukció, vagy GOTO utaśıtás), végtelen sok végrehajtási ággal
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rendelkeznek, ezért csak azokkal a minimálisan szükséges elemi útvonalakkal
számol, melyek kombinációiból a programon belül tetszőleges végrehajtási
útvonal előálĺıtható. Ennek megfelelően a bonyolultság mértékét az alapvető
útvonalak (basic path) fogalma seǵıtségével definiálta.

Az n csomóponttal, e élellel és p komponenssel rendelkező G gráf V (G)
ciklometrikus száma: V (G) = e− n + 2p.

Bizonýıtható, hogy egy erősen összefüggő1 G gráfban a ciklometrikus szám
megegyezik a lineárisan független körök számával.

McCabe az alábbi módon használja fel ezt a tételt. Egy adott programhoz
hozzárendel egy olyan iránýıtott gráfot, melynek egyetlen belépési ill. kilépési
(entry/exit) csomópontja van. A gráf minden egyes csomópontja megfelel
a program valamely szekvenciális blokkjának (elágazást, ciklust vagy ugró
utaśıtást nem tartalmazó kódrészletének), mı́g az élek a vezérlésátadásoknak
felelnek meg. (McCabe az elágazásokat és ciklusokat, mint vezérlési szerke-
zeteket – a FORTRAN szemléletnek megfelelően – ugró utaśıtásoknak te-
kintette.) Minden iránýıtott út a belépési és kilépési pont között egy le-
hetséges végrehajtási útvonalat (execution path) ábrázol. Ezt a gráfot a
program vezérlési gráfjának (control graph) nevezte, és feltételezte, hogy
minden csomópont (azaz programblokk) elérhető a kezdőpontból, és minden
csomópontból vezet út a végpontba.

Az alábbi vezérlési szerkezeteken mutatjuk be a McCabe metrika műkö-
dését:

szekvencia (v = 1− 2 + 2 = 1):

Az if-then-else szerkezet (v = 4− 4 + 2 = 2)

A while vezérlőszerkezet (v = 3− 3 + 2 = 2)

1erősen összefüggőnek nevezzük azokat a gráfokat, amelyekben bármely két csúcs között
van út
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Az eredeti feltevések (egyetlen belépési és kilépési csúcs, minden csúcs
elérhető a belépési csúcsból, és minden csúcsból elérhető a kilépési csúcs)
szerint minden programnak egyetlen komponensből álló összefüggő gráf felel-
ne meg. Ugyanakkor a ciklometrikus metrika könnyen kiterjeszthető alprog-
ramokra is, hiszen egy a metrika def́ıniciójának egyszerű következménye, hogy
k darab Gi komponensből álló G gráf komplexitása megegyezik az egyes Gi

gráfok komplexitásának összegével. Ezek alapján a metrika használható al-
programokat használó programokra is, sőt a függvény könyvtár bonyolultsága
is meghatározható.

A predikátum csomópontok központi hangsúlyt kapnak tehát a McCabe
metrikában. Nem mindegy ezért, hogy pontosan mit tekintünk egy pre-
dikátumnak. A gyakorlatban ugyanis egy predikátum csomópont tartalmaz-
hat összetett feltételt is, pl. IF c1 and c2 THEN

Ez a valóságban két feltételt jelent: IF c1 THEN IF c2 THEN

ezért McCabe szerint ésszerűbb a feltételek számát számolni, mint magu-
kat a predikátum-csomópontokat. Az N értékű értékkiválasztásos (case)
utaśıtásokban N − 1 feltétel vizsgálata szükséges; ezt a szerkezetet ismét
csak N − 1 IF utaśıtással szimuláljuk.

A ciklometrikus bonyolultsági számra több alapvető álĺıtást mondhatunk
ki:

1. v(G) ≥ 1.

2. v(G) a G-beli maximális számú lineárisan független körök száma.

3. Függvény- vagy eljárásh́ıvások hozzávétele vagy elhagyása nem be-
folyásolja G bonyolultságát.

4. G-ben csak egyetlen út létezik, akkor és csak akkor, ha v(G) = 1.

5. G kiegésźıtése egy új éllel egységnyit növeli a v(G) bonyolultságot.

6. v(G) csak G döntési struktúrájától függ.
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Számos előnye van a ciklometrikus metrikának: a tesztelési fázis jól be-
csülhető az alkalmazásával, egyszerűen alkalmazható – nem kizárólag a fe-
jlesztés végén.

Hátrányai közé sorolható, hogy procedurális programokra találta ki Mc-
Cabe, ı́gy objektum-orientált környezetben torźıt. Nem veszi figyelembe a
beágyazásokat és az adatáramlásokat, pedig mindkettő fontos egy program
meǵıtélése kapcsán.

3.3. Howatt és Baker

McCabe megfontolásaiból kiindulva Howatt és Baker matematikai alapon
definiálta a beágyazás fogalmát. Munkájuk azért is jelentős, mert előtérbe
helyezték a matematikai pontosságot, lehetővé téve a pontos fogalmazást.

Mı́g a McCabe bonyolultságban csak az elágazások száma a meghatározó,
addig itt az egyes csomópontokhoz vezető úton szereplő döntési pontok szá-
mát vesszük figyelembe. A beágyazás mértéke azért fontos szempont, mert
egy mélyebbre ágyazott utaśıtás megértése feltételezi a megelőző döntési pon-
tok elemzését is.

Egy csomópont hatókörén (scope) utaśıtások halmazát értjük, aminek
kiértékelése szükséges, annak eldöntésére, hogy az adott csomópontban mi-
lyen döntést hozunk. Egy csomópont beágyazási szintjét a hatókörében lévő
utaśıtások számával definiálják.

A beágyazottsági szempont bevezetésével a McCabe metrika hiányosságait
sikerült kiküszöbölni, ám a Howatt és Baker-féle szám inkább elméleti je-
lentőségű. Hasonlóképpen viszont figyelmen ḱıvül hagyja az adatáramlást,
és az objektum-orientált paradigma használata esetén torźıthat.

3.4. Halstead-féle termék mértékek

A metrikák többsége a mérésnél csak egy fajta szemszögből vizsgálja a prog-
ramot, ezért M. H. Halstead javasolt egy olyan mértéket, ami a program több
tulajdonságán alapszik. Ezen tulajdonságok közé tartozik: a programszótár
mérete (n), a programhossz (N), a program tárhely mérete (V ), a szükséges
erőfesźıtés (E) és a fejlesztési idő(T ).

A programszótár metrika a programot tokenek sorozatának tekinti, ahol
a tokennek két t́ıpusa lehetséges: vagy operandus, vagy operátor. A prog-
ramszótár mérete a programban előforduló különböző tokenek számával de-
finiálható: n = n1 + n2, ahol n1 a különböző operátorok és n2 a különböző
operandusok száma.
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A programhossz metrika a bonyolultságot az programban előforduló (nem
feltétlenül különböző) operátorok(N1) és operandusok (N2) összegeként de-
finiálja: N = N1 + N2. Halstead adott N-re egy közeĺıtő képletet: N ′ =
n1 log2 n1 + n2 log2 n2. N -et a kész a programból számolhatjuk, N ′ viszont
fejlesztés közben is számolható N becslésére. Ekkor az n1 és n2 is becsült
értékek.

A program tárhely mérete V = N · log2 n. A V érték a program fizikai
megvalóśıtását jellemzi. Halstead szerint összefüggés van a program abszt-
rakciós szintje (L) és a szükséges tárterület között: V ∗ = L · V = konstans.

Ebből: L = V ∗
V

.
Halstead egyik gyakran emlegetett mértéke a szükséges erőfesźıtés. Ez az

érték arra ad becslést, hogy mekkora erőfesźıtés a progam implementálása
egy adott nyelven. Elve a következő: minden V méretű program előálĺıtása
felfogható N darab választásnak az n elemű szókészletből.

E =
V

L
=

V 2

V ∗
Ez a metrika – ellentétben például a ciklometrikussal – nem a tesz-

telésre helyezi a hangsúlyt, hanem inkább a várható hibák számát tudja
megbecsülni, illetve a karbantartás költségét. Egyszerűen számolható, és
több szempont alapján méri a programokat. Ez a metrika független az alkal-
mazott programozási nyelvtől.

A metrika problémája, hogy fejlesztés közben továbbra sem használható
igazán.

3.5. Henry- és Kafura-féle információáramlás

metrika

Sallie Henry és Dennis Kafura információáramlás alapú bonyolultsági mér-
téket definiált programokra. Ezek a metrikák a programokat alprogramok
(függvények, eljárások) gyűjteményének tekintik, és az alprogramok közötti
kapcsolatokat elemzik. Azt vizsgálják, hogy az adatok hogyan haladnak
az egyes alprogramok között: a vezérlésátadások és az adatok seǵıtségével,
például objektumok ı́rása, illetve olvasása révén.

Henry és Kafura mértéke szerint információáramlásnak tekintjük az egyes
modulok közötti aktivizációkat, azaz a vezérlés átadását és visszaadását, vala-
mint az adatok ı́rását és olvasását.

A metrika előnye, hogy már a tervezési fázisban is jól használható.
Hátránya, hogy ha egy alprogramnak nem kommunikál a külvilággal, ak-

kor 0 a bonyolultsága – ez félrevezető lehet. Másik hátránya, hogy erősen
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függ például a programozási nyelvek szemantikájától is: a paraméterátadások
lehetősége nyelvenként változhat.

3.6. Objektum-orientált metrikák

Az objektum-orientált paradigma a 80-as évek második fele óta a legelfo-
gadottabb tervezési és programozási módszer. Mivel az objektum-orientált
programok magasabb struktúrájukban eltérnek a procedurális programoktól,
az alkalmazott metrikák is követték a paradigmaváltást.

A leggyakrabban használt objektum-orientált metrikák[4, 5, 6]:

• Súlyozott metódusok osztályonként (WMC – Weighted Methods per
Class)

Az osztály bonyolultsága az osztályon definiált metódusok bonyolult-
ságának az összege. A mérték alkalmazhatósága melletti érv, hogy a
bonyolultabb, és/vagy több metódussal rendelkező osztályok tesztelése
és karbantartása több időt, és nagyobb erőfesźıtést igényelnek. Meg-
figyelhető az is, hogy a több metódussal rendelkező osztályok nagyobb
hatást gyakorolnak a belőlük származtatott osztályokra, (és ezen ke-
resztül a teljes programra), hiszen a leszármaztatott osztályok min-
den metódust örökölnek a bázisosztálytól. Ezenḱıvül a tapasztalat
azt mutatja, hogy minél több metódust tartalmaz egy osztály, annál
kevésbé valósźınű, hogy egy általános, jól definiált absztakciót meg-
valóśıtó kódrészlettel van dolgunk, ı́gy egy ilyen osztály újrafelhaszná-
lása nehezebb.

• Az öröklődési hierarchia mélysége (DIT – Depth of Inheritance Tree)

A legtöbb objektum-orientált program jellemzően összetett osztályhi-
erarchiával rendelkezik. Számos nyelv minden osztálya közvetve egy
közös bázisosztályból származik (ilyen például a Java nyelv Object
osztálya), ilyenkor az osztály bonyolultságát jellemzi, hogy milyen ,,tá-
volságra” van a gyökér osztálytól. Minél mélyebben van egy osztály
a hierarchiában, annál több metódust örököl őseitől, ennélfogva össze-
tettebb lesz viselkedése. A mélyebb öröklődési fák nagyobb tervezési
bonyolultságot eredményeznek, mivel több metódust és osztályt kell
megérteni.

Bizonyos nyelvekben nem kötelező minden osztályt egyetlen közös bá-
zisosztályból származtatni (ilyen például a C++); tetszőleges osztály
lehet egy új öröklődési hierarchia kezdőpontja. Az ebből az osztályból
ind́ıtott öröklődési lánc hossza azonban szintén jellemzi a résztvevők
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bonyolultsági értékét. Némi gondot jelenthet azonban a többszörös
öröklődés, amennyiben ez az adott nyelvben megengedett.

• Leszármazott osztályok száma (NOC – Number of Children)

Ebben az esetben az osztályból közvetlenül leszármaztatott gyerekosz-
tályok száma lesz a bonyolultság mértéke. Chidamber és Kemerer
azzal érvelnek, hogy minél nagyobb a leszármazott osztályok száma,
annál több az újrafelhasználás, illetve annál nagyobb az esélye, hogy
nem megfelelő absztrakciót alkalmaztuk az ősosztályban. Végül, minél
nagyobb a származtatottainak száma, annál fontosabb szerepet tölt be
egy adott osztály a tervezés és a tesztelés folyamatában.

• Összefonódás az osztályok között (CBO – Coupling between object clas-
ses)

Ezt a mértéket az adott osztályhoz kapcsolódó osztályok számával de-
finiáljuk. Két osztály akkor kapcsolódik egymáshoz, ha az egyik fel-
használja a másik metódusait vagy attribútumait.

Egy C osztály fan-out értéke azon különböző osztályok száma, melyek-
re hivatkozunk a C osztályban. A C osztály fan-in értéke azon más
osztályok száma, melyek hivatkoznak a C osztályra. Az összefonódást
a ,,kimenő” hivatkozások (fan-out) számával mérjük.

Az osztályok túlzott összefonódása hátrányos a moduláris tervezés szem-
pontjából, és akadályozza az újrafelhasználást. Minél függetlenebb egy
osztály, annál kevesebb zavaró körülményt kell figyelembe vennünk a
kód újrafelhasználásakor, például örökléskor. Karbantartáskor, módo-
śıtáskor a nagyobb kapcsolat törékenyebbé teszi a kódot is. Sűrűbb kap-
csolat az osztályok között komolyabb tesztelési erőfesźıtéseket igényel.
Az osztályok közötti kapcsolat lehető legalacsonyabb szinten tartását
szolgálja az enkapszuláció.

• Üzenetek által kiváltott metódusok száma (RFC – Response For a Class)

A bonyolultságot ezen mérték szerint az osztály egy példányához érkező
üzeneteket kezelő metódusok, és az általuk megh́ıvott további metódu-
sok számával definiáljuk.

Minél több metódus léphet működésbe egy metódush́ıvás érkezésekor,
annál nehezebb az osztály tesztelése, mivel nehezebb a vezérlési fo-
lyamat megértése. Az üzenetek kapcsán megh́ıvott metódusok számá-
nak növekedése az osztály bonyolultságának növekedését jelzi.
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• Kohéziós hiány a metódusokban (LCOM – Lack of Cohesion in Me-
thods)

Legyen adott a C osztály az M1,M2, . . . ,Mk metódusokkal. Jelölje Ii

az Mi metódus által használt adattagok halmazát.
P = {(Ii, Ij)|Ii ∩ Ij = ∅}.
Q = {(Ii, Ij)|Ii ∩ Ij 6= ∅}.
Ekkor, ha |P | > |Q|, akkor LCOM = |P | − |Q|, különben 0.

Ez a metrika azon a tapasztalati tényen alapul, hogy az osztályon
belüli kohézió előnyös, hiszen valósźınűśıti, hogy az adott osztály helyes
absztrakciót valóśıt meg. Az erős kohézió előseǵıti az enkapszuláció al-
kalmazását is. A kohézió hiányában szenvedő osztályok valósźınűleg
szétbonthatók kettő vagy több alosztályra.

Jól látható, hogy ezek a metrikák nem használhatóak procedurális nyel-
vek esetében. Számos más kritika is érheti ezeket a mérőszámokat: például,
hogy NOC esetében egy implementált osztály bonyolultsága ne függjön olyan
kódrészlettől, amelyet nem feltétlenül valóśıtanak meg. Az öröklődés tipiku-
san olyan objektum-orientált nyelvi elem, amely a bázisosztályra semmilyen
módon sincsen visszahatással2. Másrészt, ha ugyanazt a kódot többször tud-
juk újrahasználni, az éppenhogy a kódminőség pozit́ıv jellemzője, nem pedig
negat́ıv kritérium.

3.7. AV-metrika

Az eddigi metrikák áttekintése során láttuk, hogy azok gyakran egyoldalúan
– csak a program vezérlési stuktúrája vagy csak az adatok viselkedése szem-
pontjából – mérnek hatékonyan. A mai programozási paradigmák használata
esetében ez különösen veszélyes, hiszen az adatszerkezet és a rajta végzett
műveletek egyenrangú szerepet játszanak. Ezzel szemben az AV-metrika[1]
egy paradigma-független metrika, ami a mérés kapcsán több kiemelt tényezőt
is figyelembe vesz:

• a program vezérlési szerkezetét: a legtöbb program ugyanazokat a
vezérlési szerkezeteket használja, paradigmától független módon. A
vezérlési szerkezetet egy gráffal lehet léırni, amelyben a csúcsok jelen-
tik az utaśıtásokat, és az ı́ránýıtott élek jelentik az adatáramlást. Az
egynél több kimeneti éllel rendelkező csúcsokat predikátum csúcsoknak
nevezik. A beágyazási szinttel lehet súlyozni a csúcsokat.

2Ez alól a virtuális függvények alkalmazása némileg kivételt képez.
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• az adatt́ıpusok bonyolultságát: ez mutatja a programban használt ada-
tok bonyolultságát. Ezek a gráfban eltérő t́ıpusú csúcsokként jelennek
meg.

• az adatkezelés bonyolultságát: Ez ı́rja le a vezérlési szerkezet és a
adatt́ıpusok közötti kapcsolatot. A gráfban ezek az adatcsúcsok és
vezérlési csúcsok közötti élekként jelenik meg a használat alapján. Ezek
az élek is ı́ránýıtottak a gráfban. Az ı́ránýıtás az adatáramlás ı́rányát
ı́rja le, például csak olvassa az adatot. Az élek is súlyozottak, az utaśıtás
csúcs súlyával, azaz az utaśıtás beágyazási szintje az él súlya.

A metrika fontos jellemzője, hogy egy deklarációkor nem méri az adatke-
zelés bonyolultságát, hanem pontosan az adatáramláskor számolja. Implicit
módon tud mérni a deklarációnál is, például a lokális változók csak egy rövi-
debb környezetben használhatóak (az alprogramban).

Ugyanezt vehetjük észre, ha feltesszük, hogy a gráfos modellben nincsen
adatcsúcs és adatél, de ezeket lecseréljük speciális vezérlési csúcsokra: ,,ol-
vasóra” és/vagy ,,́ıróra”, amelyek információt fogadnak és küldenek. Ha ezt a
modellt kiegésźıtjük a súlyozási értékekkel, akkor is az AV-gráfokhoz jutunk.

Természetes módon lehet ezt a modellt kiterjeszteni az objektum-orientált
programokra. Ennek a paradigmának a középpontjában az osztály áll, tehát
először definiálni kell, hogy mit értünk egy osztály bonyolultságán. Az osztály
(lokális) adatok és függvények halmaza, ahol a függvények elérik ezeket az
adatokat.

Ezek alapján az AV-metrika egy osztály bonyolultságán az adattagjai
és a metódusai bonyolultságának összegét érti. A metódusokhoz tartozó
AV-gráfokat összekapcsolja az osztály adatainak elérése, mivel az adatta-
gok elérhetőek a tagfüggvényekből. Ezeknek a megosztott adatoknak létezik
adatelérés éle a gráfban a különböző taggráfokhoz.

Ez a természetes modellja az osztályoknak. Ráviláǵıt arra a tényre, hogy
az osztályok összetartozó adatok és rajtuk értelmezett metódusok összessége.
A metódusok (tagfüggvények) alprogramok, amiket külön AV-gráfokkal le-
het reprezentálni. Minden ilyen taggráfnak van egy kezdő- és egy végcsúcsa,
mint a hagyományos (nem tag) függvények esetében. Ami megkülönbözteti
egy különálló függvény könyvtártól, az a tagfüggvények által használt ada-
tok halmaza. Ezek az adattagok csak az objektumra nézve lokálisak, a
tagfüggvényekre nézve viszont nem lokálisak, hiszen számos alprogramból
elérhetőek.

Vegyük észre, hogy a metrika megengedi egy osztály kapcsán, hogy ne
legyen tagfüggvénye. Ebben az esetben visszakapjuk a szokásos adatt́ıpus
fogalmát. Egy klasszikus adatt́ıpus bonyolultsága az adatcsúcsok bonyo-
lultságának az összege. A ford́ıtott helyzet is lehetséges, azaz, hogy egy
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osztálynak nincs a függvényei között megosztott adata. Ebben az esetben az
osztály bonyolultsága a diszjunkt függvények bonyolultságának az összege.
Ez a konstrukció azonośıtható egy szokásos függvény könyvtárral.

Ezek a példák jól bemutatták az AV-metrika paradigma függetlenségét.
A metrika jól használható akár procedurális, akár objektum-orientált prog-
ramokon, vagy éppen abban az esetben, amikor mindkettő elkerül egy prog-
ramon belül.

3.8. Jelenlegi metrikák kritikája

A szoftver mértékek kutatása már több, mint 30 éve van jelen a számı́tástu-
dományban. Az eddig elért kétségbevonhatatlan eredmények ellenére többen
erős kritikát fogalmaznak meg a jelenleg használt mértékekkel szemben. Nor-
man Fenton és Martin Neil cikkükben[8] felvetik, hogy a legtöbb szoftvermet-
rika éppen a velük szemben felmerülő legalapvetőbb igényt nem teljeśıti: a
szoftver életciklusa alatt nem biztośıt a döntéshozók számára kellő mennyi-
ségben számszerű adatokat a termékről.

Részben a fentek miatt a szoftvermetrikák használata illetve a metrikákkal
kapcsolatos fejlesztések jellemzően nem a szoftvertechnológiában érdekelt
cégek tudatos minőségjav́ıtó elhatározásainak az eredménye. Sokszor egy
fejlesztés elakadása, az elérendő célok veszélybe kerülése, vagy csak valamely
külső elő́ırásnak való megfelelés szándéka miatt kerül előtérbe valamely met-
rika alkalmazása. Az Egyesült Államokban a metrikákkal kapcsolatos ipari
tevékenység döntő része például a CMM-el (Capability Maturity Model) kap-
csolatos, mivel valamely metrika használata előfeltétele a vállalat magasabb
CMM szinten való elismerésének. (A CMM keretein belül bevezetett met-
rikák magyarországi gyakorlati tapasztalatairól ı́rt egy jó könyvet[7] Balla
Katalin.)

Cikkükben a szerzők megkülönböztetik a szoftver mértékek két eltérő
modelljét: a regressziós (regression) és az ok-okozati (casual) modellt. A
regressziós modell egyszerű statisztikai összefüggést keres a mérhető adatok
és a metrika értéke között, függetlenül attól, hogy létezik-e közvetlen ok-
okozati összefüggés közöttük. Számos esetben szeretnénk megjósolni például
a feladat elvégzéséhez szükséges befektetett munkát, ez motiválja a szükséges
erőfesźıtés-mértékek használatát. Ezek tipikusan regresszió-alapon működnek,
ahol a kifejtendő erőfesźıtés a termék méretének valamely függvénye. Ez a
megközeĺıtés azonban félrevezető. Miután a termék mérete nagy valósźınű-
séggel nem oka a termék előálĺıtásához szükséges erőfesźıtéseknek, az ilyen
modellek alkalmatlanok a döntéshozók számára szükséges információk fej-
lesztés közbeni szolgáltatására.
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Az ok-okozati modell megpróbálja feltérképezni azokat az összetevőket (és
a köztük lévő kapcsolatokat), melyek befolyásolhatják a rendszer általunk
megfigyelhető paramétereit. Ez a modell kifejezi az egyes komponensek
egymásra gyakorolt hatását:

Ezen kapcsolatok seǵıtségével Fenton és Neil olyan kérdések megválaszo-
lását is elképzelhetőnek tartja, melyek a komponensek közötti kapcsolatokból
számı́thatóak, mint például:

• Adott bonyolultságú specifikáció és adott korlátozott erőforrások mel-
lett milyen valósźınűséggel érhető el a megfelelő minőségű termék ki-
fejlesztése?

• Mennyire csökkenthetjük a felhasználandó erőforrások mennyiségét, a-
mennyiben elfogadjuk a kifejlesztendő termék alacsonyabb minőségi pa-
ramétereit?

• A modell előrejelzése szerint 4 fejlesztő 2 éves munkája szükséges a
termék kifejlesztéséhez, de csak 3 fejlesztő áll rendelkezésre 1 évig.
Ugyanazon termékminőség célkitűzése mellett mennyivel jobb minőségű
fejlesztőcsapatra van szükség?

Egy regressziós modell természetesen nem tartalmaz információt ezen kérdé-
sek megválaszolásához. Az ok-okozati modell legfőbb előnye, hogy képes ke-
zelni a különböző fejlesztési- és termék paramétereket, a tapasztalati tényeket
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és szakértői döntéseket, hiteles ok-okozati összefüggéseket, a bizonytalan vagy
hiányos információkat. Mindezek mellett nem szabad sem a fejlesztés, sem a
kész termék tekintetében olyan új terheket eredményeznie, amely számottevő
többletköltséggel járna.

Fenton és Neil az ok-okozati modell megvalóśıtását Bayes-i hálóval (Baye-
sian belief net, BBN) képzelik el. A BBN egy grafikus háló, melyhez való-
sźınűségi táblázatok tartoznak. Az ábra csomópontjai bizonytalan értékű
változókat reprezentálnak, mı́g az őket összekötő nyilak az ok-okozati össze-
függéseket ábrázolják. Az egyes valósźınűségi táblák, melyeket a csomópon-
tokhoz rendelünk, az adott változó egyes állapotaihoz tartozó valósźınűséget
adják meg. A szülő nélküli csomópontoknál ezek a kiinduló valósźınűségek,
a szülővel rendelkező (okozati) csomópontok esetében ez a szülő állapotainak
kombinációjához rendelt feltételes valósźınűségek. Mint minden BBN-nél, a
valósźınűségi táblázatok tapasztalati tényeket, és szakértői döntéseket tartal-
maznak.

Teljesen más utakon ḱıvánja a szoftver bonyolultsági mértéket definiálni
Kokol, Podgorelec és Zorman. Jelenlegi mértékekkel szemben megfogalma-
zott kritikájuk szerint az egyik fő probléma, hogy a metrikák erőteljesen
nyelvfüggőek. Más metrikákat kell alkalmaznunk a magasszintű nyelvekre és
az alacsony szintű megvalóśıtásokra (pl. egy assembly kódra). Gyakran még
az egyes magasszintű nyelvekre is külön-külön kell definiálnunk a mértéket.

Egy program, vagy információs rendszer sok formában jelenhet meg. A
követelményrendszer, a specifikáció, a rendszerterv, a felhasználói dokumen-
táció, a felhasználói interfész mind a rendszer egy-egy reprezentációja. Függet-
lenül attól, hogy ezek milyen megjelenési formában elérhetőek, (text doku-
mentáció, formális specifikációs nyelv, UML diagramm, programkód, stb.),
egyaránt meg kell tudnunk mérni bonyolultságukat (és a bonyolultság vál-
tozását, mikor ezek között a reprezentációs formák között tranzformációk
történnek). A bonyolultsági mértéket – szélső esetként – magára a végre-
hajtható kódra is alkalmazhatjuk. A fenti érvelés alapján a szerzők egy uni-
verzális metrikát javasolnak, amely tetszőleges elekronikus dokumentumra
méri a bonyolultságot.

Kiindulópontjuk azon alapul, hogy mind a számı́tógép programok, mind
a természetes nyelven ı́ródott dokumentumok a kommunikáció egy adott
formáját képezik. Mind a számı́tógépes rendszer egyes összetevői között
végzett kommunikáció, mind a humán kommunikáció kódot használ az in-
formációcseréhez. A szerzők azt feltételezik, hogy egy (számı́tógépes vagy
humán) dokumentum információtartalma a nyelvi szimbolumok közötti kap-
csolaton alapul.

A bonyolultság egyik értelmes mérési módja a Shannon által beveze-
tett entrópia fogalmára vezethető vissza. (Miután hosszabb dokumentumok
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esetén a Shannon-i információs entrópia igen nehezen számı́tható, Grass-
berger egy közeĺıtő számı́tást javasolt az entrópia becslésére.) Egy másik
módszer a nagy távolságú korreláció, Long Range Correlation (LRC), melyet
Schenkel javasolt, az entrópia fogalmának általánośıtásán alapul, és rendḱıvül
hasznosnak bizonyult az (elsősorban humán) dokumentumok bonyolultságá-
nak mérésére.

Ezzel a mértékkel Kokol és társai az alábbi következtetésekre jutottak:

• Az egyes programok bonyolultságának mértéke nagymértékben függött
az implementációs nyelvtől.

• A forrás leford́ıtásakor a mért bonyolultság növekedése történt, azaz a
leford́ıtott alacsony szintű kód bonyolultabb a magas szintűnél.

• A programok verziók közötti bonyolultság növekedése kimutatható.

• A szerzők hipotézise szerint a metrika az entrópiát méri, ezért ford́ıtott
arányban kell állnia a hibák számával. A mérések szerint a hibák
számának jóslása kb. 80 százalékos pontossággal történhet ezen me-
trika alapján.

• A szerzők által javasolt mérték semmilyen korrelációt nem mutatott a
hagyományos szoftver metrikákkal.
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4. fejezet

Weyuker axiómák

Metrikák elméleti vizsgálata során kiemelt szerepe van a Weyuker-axiómák-
nak. Ez a 9 álĺıtás azt fogalmazza meg, hogy mit érdemes elvárni egy jó
bonyolultsági mértéktől. Ugyanakkor a Weyuker axiómák se nem szükséges,
se nem elégséges feltételei a gyakorlatban használható mértékeknek:

• Konstruáltak olyan metrikát, amely telejeśıti az axiómákat, de mégsem
hasznavehető

• A legtöbb gyakorlatban használt metrika sem teljeśıti az összes álĺıtást.

Weyuker azt az ellentmondást, többek között azzal magyarázza, hogy
a szoftver mértékek célja nincsen minden esetben pontosan definiálva. Nem
világos, hogy pontosan mit mérünk: az implementálás nehézségét, a tesztelés
problémáit, a kód megértésének vagy módośıtásának bonyolultságát? Ezek
a fogalmak maguk is gyakran homályosak. Weyuker azt várta a kritériumok
formalizálásától, hogy megkönnýıtse a metrikák összehasonĺıtását a felhasz-
náló sajátos igényei szempontjából.

Weyuker az axiómák megfogalmazásához definiált egy nyelvet, és ennek
seǵıtségével ı́rta le álĺıtásait. Ez a nyelv programozási nyelv-független, és
véges számú azonośıtóból áll. Az azonośıtókból (VAR), konstansokból, és a
+, -, * és / műveletekből aritmetikai kifejezéseket álĺıthatunk össze.

Az értékadó utaśıtás az alábbi formátumú: V AR ← EXP .
Predikátumok azok a logikai kifejezések, melyek az alábbi formák vala-

melyikéből állnak: B1 = B2, B1 6= B2, B1 < B2, B1 ≤ B2, ahol B1 és B2
egy azonośıtó vagy konstans.

A programtörzs rekurźıv defińıciója Weyuker-szerint:

1. Az értékadás programtörzs.

2. Ha PRED egy predikátum, P és Q programtörzsek, akkor az
IF PRED THEN P ELSE Q END is programtörzs.
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3. Ha PRED egy predikátum, P programtörzs, akkor az
IF PRED THEN P END is programtörzs.

4. Ha PRED egy predikátum, P programtörzs, akkor az
WHILE PRED DO P ENDWHILE is programtörzs.

5. Ha P és Q programtörzsek, akkor a szekvencia:
P ; Q is programtörzs.

Definiáljuk a PROGRAM(vars) program-utaśıtás és a OUTPUT(vars)
kiviteli-utaśıtás fogalmát is, ahol vars a bemeneti változók listája. Végül a
program egy program-utaśıtásból áll, melyet egy programtörzs, majd egy ki-
viteli utaśıtás követ. Gyakran fogunk hivatkozni a programtörzsre, mint a
,,program”-ra.

Egy adott P program esetén P (c) = b jelentése az, hogy a P program a c
input adatokon végrehajtva megáll. és b outputot produkálja. Két program,
P és Q ekvivalenciája (P ≡ Q) azt jelenti, hogy a két program ugyanazokon
az input adatokon áll meg, és ezekre a c adatokra P (c) = Q(c).

Miután a programjainkat elemi programtörzsekből fogjuk feléṕıteni, éssze-
rű a bonyolultsági mértékeket a programtörzsre definiálni. Ezzel ugyan nem
fogjuk számolni a program-utaśıtást és a kiviteli utaśıtást, de ez elenyésző
torźıtást okoz a metrikákon.

A következő jelölésekben P , Q és R programtörzseket jelöl. |P | jelöli
a P programtörzs bonyolultsági számát. Feltételezzük, hogy tetszőlegses P
programtörzs esetében kiszámolható a |P | érték, és ez nemnegat́ıv. Ebből az
is következik, hogy tetszőleges P és Q programtörzsek esetében: |P | ≤ |Q|
vagy |Q| ≤ |P | teljesül, azaz két tetszőleges programtörzs összehasonĺıtható,
és rendezhető.

Első axióma: (∃P )(∃Q) : (|P | 6= |Q|).
Az első axióma azt ḱıvánja meg, hogy legyen két különböző program,

amelynek a bonyolultsága nem egyezik meg. Ez a feltétel a triviális, semmit-
mondó metrikák kizárására szolgál.

Második axióma: Legyen c egy nemnegat́ıv szám. Ekkor legfeljebb
véges számú olyan program létezik, amelynek bonyolultsága c.

Ez az axióma az előzőnek a szigoŕıtása. Nemcsak azt várjuk el a bonyo-
lultsági metrikától, hogy legyenek olyan programok, amelyekhez különböző
értékeket rendelünk, hanem még azt is, hogy kellően sok osztályba sorolja
őket, azaz ,,jól szórjon”. Természetesen tekintettel kell lennünk arra a tényre,
hogy a Weyuker által definiált nyelv – akárcsak a ténylegesen vizsgálandó
nyelvek – végesszámú azonośıtóval rendelkeznek. Ezért feltételezhetjük, hogy
minden esetben adható felső korlát az utaśıtások ábrázolásához szükséges
tárolóhelyre.
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Érdekes, hogy amı́g a különböző méret metrikák és a Halstead metrikák
kieléǵıtik ezt axiómát, a McCabe-féle ciklometrikus- és a Henry és Kafura-
féle adatáramlási bonyolultság már nem teljeśıti ezt a feltételt. Ennek oka
például a McCabe bonyolultság esetében abban keresendő, hogy tetszőleges
hosszúságú, predikátumot nem tartalmazó utaśıtássorozatok ,,nem mérhető-
ek”. Két program bonyolultsága megegyezik, ha vezérlési szerkezetük meg-
egyezik, függetlenül attól, hogy az egyik triviális utaśıtásokat, a másik bonyo-
lult számı́tásokat végez.

Harmadik axióma: (∃P )(∃Q), P 6= Q : |P | = |Q|.
E feltétel szerint egy jó metrikának teljeśıtenie kell azt a feltételt is, hogy

létezzen két különböző program, melyeknek a bonyolultsága ugyanaz. A
metrikák többsége teljeśıti ezt a feltételt. A tanulmányban ismertett összes
metrika megfelel ennek a kritériumnak. Ez az axióma annak a kivédésére
szolgál, hogy egy metrika ne rendeljen minden egyes programhoz különböző
értéket.

Negyedik axióma: (∃P )(∃Q)(P ≡ Q ∧ |P | 6= |Q|).
Az első három tulajdonság minden értelmes metrikára igaz. A negyedik

axióma – ami szintén az elsőnek a szigoŕıtása – azt hivatott garantálni, hogy
mértékünk szintaktikai elemekre épül, azaz létezhet két teljesen más imple-
mentációjú program, melyek ugyanazt az eredményt szolgáltatják, és ezek
bonyolultsági mértéke eltérő. Amit mérünk tehát, az nem az elvégzendő fe-
ladat – a programfüggvény – bonyolultsága, hanem a konkrét megvalóśıtás
bonyolultsága.

Minden mérték, ami megfelel ennek az axiómának, az teljeśıti az elsőt is.
Melyek lehetnek azok a mértékek, amelyek az első kritériumot teljeśıtik, de
a negyediket nem? Mivel két program ekvivalenciája nem eldönthető kérdés,
ezért nem tudunk definiálni olyan metrikát, amely a program viselkedése
alapján osztályoz. Így gyakorlati szempontból az első és negyedik axiómák
ekvivalensek.

Ötödik axióma: (∀P )(∀Q)(|P | ≤ |P ; Q| ∧ |Q| ≤ |P ; Q|).
A programok kisebb alprogramok és modulok összessége. Ezért ez az

axióma azt fogalmazza meg, hogy egy programot alkotó összetevők bonyo-
lultsága ne haladja meg a teljes programét. Ez egyfajta monotonitási krité-
rium.

Ezt nem teljeśıti például a Halstead-metrika, sem az információáramlás
metrikák.

Hatodik axióma:
(a): (∃P )(∃Q)(∃R) : (|P | = |Q| |P ; R| 6= |Q; R|).
(b): (∃P )(∃Q)(∃R) : (|P | = |Q| |R; P | 6= |R; Q|).

Hetedik axióma: Léteznek olyan P és Q programok, amelyek csak az
utaśıtások sorrendjében különböznek, és |P | 6= |Q|.
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Az álĺıtás megköveteli, hogy az utaśıtások sorrendje befolyásolja a prog-
ram bonyolultsági értékét. Nem teljeśıtik a feltételt azok a mértékek, me-
lyek az utaśıtások vagy a programsorok számát mérik. Nem felel meg a
ciklometrikus szám és általában egyetlen olyan más mérték sem, amely nem
veszi figyelembe az egymást követő utaśıtások közötti interakciókat. Az AV-
metrika teljeśıti ezt a kritériumot.

Nyolcadik axióma: Ha a P program a Q program átnevezése, akkor
|P | = |Q|.

A program karbantarthatóságának fontos feltétele a jól megválasztott ne-
vek és azonośıtók. Ez az álĺıtás viszont azt fejezi ki, hogy az ilyen átnevezések
ne változtassák meg a program bonyolultságát.

Kilencedik axióma:
(a) (∃P )(∃Q) : (|P |+ |Q| < |P ; Q|).
(b) (∀P )(∀Q) : (|P |+ |Q| ≤ |P ; Q|).

A kilencedik axióma (a) esete azt feltételezi, hogy legalább néhány esetben
két programtörzs konkatenációja bonyolultabb programot eredményez, mint
a programtörzsek bonyolultságainak összege. Az összefűzött programrészek
tehát hatást gyakorolnak egymásra. A ciklometrikus és méret bonyolultságok
környezetfüggetlen voltuk miatt ezt az álĺıtást nem teljeśıtik. Az információ-
áramlás metrikákat viszont éppen az ilyen tulajdonságok mérésére találták
ki.

Sem az információáramlás-, sem a Halstead-féle metrikák nem teljeśıtik
az 5. axiómát, ı́gy nem teljeśıtik a 9.b. álĺıtást sem. A méret metrikák
megfelelnek a 9.b.-nek, a ciklometrikus bonyolultság viszont nem. McCabe
defińıciója alapján |P ; Q| = |P | + |Q| − 1. Ugyanakkor világos, hogy ez a
konstans eltérés nem érinti a ciklometrikus metrika lényegét, ezért akár a
metrikát jav́ıthatjuk egy (negat́ıv) konstans taggal. Az AV-metrika ebből az
axiómából csak a (b)-t teljeśıti.

A Weyuker-axiómák szigorúan véve sem nem szükséges, sem nem elég-
séges feltételei egy használható metrikának. Ugyanakkor az egyes álĺıtások
teljesülése komoly érv lehet a metrika alkalmazhatósága mellett. Az alábbi
táblázatban összefoglaljuk az ismertett metrikák és az axiómák kapcsolatát:
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Utaśıtásszám McCabe Halstead Adatfolyam AV
1 + + + + +
2 + - + - jav.
3 + + + + +
4 + + + + +
5 + + - - +
6a - - + + +
6b - - + + -
7 - - - + +
8 + + + + +
9a - - + + -
9b - - + + +
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5. fejezet

Összefoglalás

Ebben a tanulmányban összefoglaltuk a metrikák jelentőségét és jelenlegi
helyzetüket a szoftveriparban. Összehasonĺıtottuk a jelenleg használatos
termék metrikákat különböző szempontok alapján. Ismertettük az elméleti
szemszögből rendḱıvül fontos Weyuker-axiómákat. Megmutattuk az ismer-
tett metrikák és a Weyuker-axiómák kapcsolatát.
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