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Abstract
Purpose – The starting point of this study was to locate efficient and inefficient code in a
codebase to improve upon it, as a request from a company. To help with their request a book
was used by author Adam Tornhill who has made several methods (also called analysis
methods) for this purpose. They all use different variables that locate problems in the code. A
web application was developed to use these variables. It was speculated that relationships
between the variables may be missing which could improve the analysis methods and in turn
uncover efficient and inefficient code better.
The main scientific purpose and contribution was therefore to discover associations between
the specific variables presented by Adam Tornhill. A question derived from this purpose:
● Are there correlations with variables among existing analysis methods and in that case,
what are they?
Method – To answer the question posed, a closer look on the variables was needed to see
which ones had a potential connection. After that empirical data of the chosen variables was
gathered in the form of quantitative data from 7 open source projects from two years back. This
was done by fetching commits from git, called commit history, and presenting the data in a
suitable way in form of graphs. In the end the graphs were reviewed to detect possible patterns
and then statistical formulas (Pearson's correlation coefficient) were used to calculate the exact
correlation between the variables. A significance level was set at 0,001 and then p-value
calculated. Median and mean value of the correlation coefficients of projects with p-value less
than the significance level were also calculated.
Findings – Two variables were inspected in the end, number of authors and number of logical
couplings for the same file, and were made into a new analysis method with a graph. Through
the graph analysis the methods seem to vary together. The graph shows a clear pattern that as
more people work a module the more logical couplings will increase. For 6 out of 7 of the
projects analyzed, the p-value was less than the significance level set from the beginning,
meaning 6 coefficients were highly statistically significant. It was only for five out of these 6
that a positive coefficient was calculated. For the 6 projects with p-value less than significance
the mean correlation coefficient was 0.41 and median 0.63, which both indicate a positive
correlation between number of authors and number of logical couplings.
Implications – Projects that have several people working on a module should watch out for
logical couplings on that same module. Perhaps preventative measures can be made to ensure
that people watch out for these logical couplings as more people start working on a module.
Limitations – Only two analysis methods and their variables were inspected for further
determination of a correlation, and there could be more correlations that are missing.
Furthermore, the 7 projects that were used as data were open source and therefore the result
from this study may not be the same as for closed source projects.
Keywords – Hotspots, correlations, Sum of Coupling, Authors, Adam Tornhill.
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Sammanfattning
Syfte – Startpunkten för den här studien var att identifiera effektiva och ineffektiva delar av en
kodbas som kan leda till förbättringar av koden. Detta utfördes på förfrågan av ett företag. För
att stödja begärandet utnyttjades en bok av författaren Adam Tornhill. Han diskuterar flera
metoder (också kallade analysmetoder) som används för att lokalisera och analysera platser i
kod där effektivitet och ineffektivitet föreligger. De använder alla diverse variabler för det här
syftet. En webbapplikation utvecklades för att upptäcka den här varianten av kod med hjälp av
dessa variabler. Det spekulerades att det kan saknas samband mellan variablerna som kan
upptäckas. Detta skulle ge mer insikt i hur verksam och overksam kod kan urskiljas och
evalueras, utöver den insikt Adam Tornhills metoder understöder.
Det vetenskapliga syftet och bidraget var därför att särskilja potentiella korrelationer mellan
analysmetoderna. En frågeställning härleddes från detta syfte:
● Finns det korrelation hos variabler bland befintliga analysmetoder och i sådant fall,
vilka är det?
Metod – För att svara på frågeställningen var en noggrannare granskning av variablerna
nödvändig för att utvärdera vilka som hade potentiella relationer. Efter det hämtades
kvantitativa data av de valda variablerna från 7 open source projekter. Data erhölls från git
commit historik från 2 år tillbaka. Informationen presenteras i form av grafer som
examinerades för mönster och kontext bland de analysmetoder som var i fokus. Statistiska
formler (som Pearsons korrelationskoefficient) utnyttjades i syfte att beräkna exakt korrelation
för variablerna. Signifikansnivå sattes på 0,001 och ett p-värde kalkylerades. För de projekt
med p-värde mindre än signifikansnivå beräknades även ett median och medelvärde med
deras olika korrelationskoefficienten.
Resultat – I slutet påträffades två stycken variabler som undersöktes genom grafer för
samband. Utredningen visade ett tydligt mönster som indikerar att när fler personer arbetar på
en fil kommer också antalet logiska kopplingar att öka för korresponderande fil. För de olika
korrelationsvärden visade det sig att 6 av de 7 projekten hade ett p-värde mindre än den satta
signifikansnivån 0,001 som innebär att 6 koefficienter är mycket statistiskt signifikanta. Det
var bara för 5 av de 6 projekten med godkänd signifikans som positiv korrelation uppmättes.
Medelvärdet för de 6 projekten med p-värde mindre än signifikansnivån var 0.41 och
medianvärdet 0.63 vilket indikerar en positiv korrelation mellan antal författare och logiska
kopplingar
Implikationer – I projekt där många personer jobbar på en fil borde försiktighetsåtgärder
erfordras med avseende till logiska kopplingar. Vissa förhindrande medel kanske kan etableras
för att vägleda andra att minska, eller i alla fall inte onödigt ackumulera, logiska kopplingar när
åtskilliga personer inträder på en fil.
Begränsningar – Bara två analysmetoder och deras två variabler undersöktes för korrelation
och det kan finnas fler variabler som kan ha korrelation. De 7 projekten som det utvanns data
från var alla från open source och därför kanske inte resultatet stämmer för closed source
projekt.
Nyckelord – Hotspots, korrelationer, Sum Of Coupling, Authors, Adam Tornhill.
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.
Ju längre ett systemutvecklingsprojekt är under utveckling desto mer kod skrivs och
relationerna i kodbasen mellan moduler ökar. De flesta väljer att använda ett
versionshanteringsprogram för att organisera ett projekt. Men det kan vara svårt att få en klar
överblick utav koden och där eventuella problem kan ligga. Detta arbete kommer dels att
utveckla ett verktyg för att visualisera en kodbas åt ett företag för att upptäcka dessa problem i
deras diverse kodbaser. Ett generellt problemområde som extrapolerats från företagets uppdrag
diskuteras senare som ska bidra med ny kunskap inom vetenskapen och förhoppningsvis
assistera andra med liknande problem.
Den här studien utfördes som examensarbete på Jönköping University i samarbete med Divid
AB. Divid är ett IT konsultföretag som jobbar inom systemutveckling för ventilationssystem
med webbutveckling i fokus. De hade en känsla av att mycket teknisk skuld existerade i deras
kodbaser, i form av ineffektiv kod. Teknisk skuld innebär belastning av
systemutvecklingsprojekt då utvecklare har satsat på kortsiktiga lösningar och till slut måste
skulden betalas tillbaka genom omarbetning av kod, vilket kostar tid och pengar [1]. Divid hade
en önskan om att lokalisera dessa delar av koden som kan betyda teknisk skuld och även det
som kan medföra teknisk skuld i framtiden. I allmänt vill de ha ett tillvägagångssätt som
åstadkommer särskiljningen av platser i kod där problem finns eller kan uppstå som kan leda
till teknisk skuld eller buggar.

1.1

Bakgrund

För att behärska utvecklingen av större applikationer med ett helt team behövs något sätt att
samarbeta och dela kod på ett smidigt sätt. Det blir uppenbart ganska fort att dela filer på ett
konventionellt sätt blir snabbt en mardröm. Vikten av att använda ett versionshanteringssystem
blir stort för att man ska kunna hålla reda på all kod. Det finns två typer av
versionshanteringssystem, centraliserat (CVCS) och decentraliserat (DVCS). Båda har för och
nackdelar gentemot varandra men det är tydligt att oavsett vilket man använder underlättar det
utvecklingen enormt [2].
Enligt en kandidatuppsats från Göteborg Universitet 2015 förekommer det inga direkta attribut
hos varken en CVCS eller en DVCS som får företag att välja en över en annan [3]. Det företagen
är mest intresserade av är verktygen som erbjuds för respektive system. Många företag känner
att det viktigaste sakerna som får dem att välja ett visst system är hur mycket systemet
underlättar arbetet. Författarna kommer också fram till vissa saker företag känner att de
saknar. En av dem var ett bra sätt att kunna visualisera koden på ett tydligt sätt. En stor del av
detta examensarbete är baserat på att utveckla ett program för att visualisera kod i ett
decentraliserad versionshanteringssystem som kan hjälpa identifiera teknisk skuld.
En aspekt för att analysera kod är de kommentarer som skrivs med varje commit. I en studie
jämförde de hur CVCS skiljer sig från DVCS och upptäckte att storleken på commits till en
DVCS oftast är mindre och att de i mycket högre grad innehåller kommentarer som refererar till
buggar [4]. På grund av att commits är betydligt mindre i ett DVCS leder det till högre kvalité
av commits med mer gemensamma förändringar.
I en bok av Adam Tornhill [5] analyseras en kodbas från ett DVCS, github. Commits, också
kallad commit historik, hämtas från ett projekt där flera attribut/variabler undersöks från denna
historik för att hitta problem i koden, vilket kommer fungera som ett substitut för att hitta
teknisk skuld i det här arbetet. Några exempel på sådana variabler (för en fil) är
●
●
●
●

Antal kodrader
Antal författare/programmerare
Antal logiska kopplingar (se Begreppsdefinitioner under 1.6)
Åldern
1

●

Antal förändringar (ändrar i koden och commitar)

För en mer utförlig lista med diverse förklaringar se bilaga 1. Variablerna kan alltså hämtas från
commits och Tornhill beskriver hur de alla bidrar till att identifiera problem i kod.

1.2

Problembeskrivning

I Tornhills bok “Your Code as a Crime Scene” förklaras det att underhåll är den viktigaste
delen i projektets livscykel och att omkring 40 till 80 procent av ett projekts kostnad går åt
underhåll. Utöver detta estimeras det att 60% av kostnaden går åt genuina förbättringar och
inte bara bug fixar. På grund av att underhåll är dyrt är det viktigt att tid spenderas på korrekt
sätt och på passande delar i koden. Tornhill beskriver ett sätt att lokalisera områden som har
störst risk för problem och är relevanta att undersöka i koden, så kallade hotspots [5].
CodeScene som är en webbapplikation skapad av Tornhill medverkar till att identifiera hotspots,
problemområden (eller teknisk skuld) i kod [6]. Här används de olika variablerna som nämndes
i bakgrunden (och medföljande bilaga 1) som är till för att upptäcka hotspots. Ett sånt här sätt
att identifiera problem benämns analysmetod (i detta arbete) vilket är användningsbart när man
diskuterar kombinationer av de olika variablerna. De har alla sina egna egenskaper och
lokaliserar hotspots på olika förfaranden. Antal kodrader, en variabel som nämndes tidigare,
antyder att om det tillförs mycket rader kod till en fil så ökar det risken för att hotspots
uppkommer. Detta innebär då att en relation finns mellan antal kodrader och hotspots. Men det
finns fler variabler förutom antal kodrader som är intressanta för att hitta hotspots. Antal
författare/programmerare som arbetar på samma fil är en annan attribut där antalet hotspots
för en fil växer med antalet författare på samma fil. En relation finns då mellan hotspots och
författare.
Man kan gå djupare och bedöma ifall en relation finns mellan variabler bland analysmetoder.
Här hade man kunnat bedöma om antalet kodrader ökar med antalet författare (vilket det gör).
Man kombinerar de två variablerna genom statistik och grafer och undersöker korrelationen.
Vet man att de har en positiv korrelation kan man också göra bedömningen att där hotspots
finns från den ena analysmetoden finns också hotspots från den andra. Genom att kombinera de
två variablerna till en enda graf istället för att granska vardera för sig kan man lättare hitta
filer/moduler med hotspots. Detta blir då till stor fördel eftersom CodeScene identifierar
hotspots med hjälp av grafer där varje fil i ett projekt finns med. Det blir då väldigt mycket data
att undersöka och därför blir det viktigt att urskilja vilka filer som innehåller hotspots.
Analysmetoderna gör detta ganska effektivt men man måste undersöka grafer/data för varje
analysmetod vilket är en del jobb. Genom att kombinera 2 metoders variabler lokaliseras
hotspots effektivare eftersom man vet att båda variablerna upptäcker hotspots och kan då
precisera filer som båda variablerna indikerar hotspots hos. Om de också korrelerar innebär det
perfekta hotspots att ta itu med direkt eftersom man kan slå ut hotspots där det med stor
sannolikhet växer dubbla (eller vad nu faktorn är) hotspots.
Tornhill diskuterar somliga relationer mellan sina analysmetoders variabler men det kan finnas
fler som Tornhill har missat. Detta kan ge värdefull information som kan förbättra
webbapplikationen och därmed stödja andra i att minska hotspots i deras kodbaser.

1.3

Syfte och frågeställningar

En webbapplikation liknande CodeScene kommer byggas där de flera analysmetoder finns
tillgängliga att använda för att lokalisera hotspots. Detta ska vara verktyget som hjälper Divid att
minska deras tekniska skuld. Verktyget ska vidareutvecklas för att möjliggöra en undersökning
för korrelation mellan variabler bland diverse analysmetoder där statistik och grafer assisterar i
utvärdering av korrelation.
Webbapplikationen kommer inkludera användningen av alla de analysmetoder som Tornhill
använder i Code Forensics. I problembeskrivningen framgick det att potentiella samband kan
existera mellan olika analysmetoder som inte Tornhill tagit hänsyn till och att framtagningen av
samband kan bidra med ökad effektivitet att identifiera hotspots. Webbapplikationen som byggs
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kan användas för att leta efter samband och förbättra Tornhills metod. Syftet för detta arbete är
följande:
Bedöma korrelation mellan variabler hos befintliga analysmetoder av Adam Tornhill för att
skapa en mer nyanserad visualisering av kodbasen.
Till syftet följer även en frågeställning som ska besvaras och lyder:
● Finns det korrelation hos variabler bland befintliga analysmetoder och i
sådant fall, vilka är det?
För att besvara frågeställningen och därmed uppfylla syftet kommer en kvantitativ studie
genomföras med data från 7 DVCS open source projekt.

1.4

Omfång och avgränsningar

Arbetet studerar endast open source projekt med insamlad data från 2016. Eftersom att alla
projekten är tagna från github kommer inga andra versionshanteringsprogram förutom git (ett
DVCS) att användas.
Det finns omkring femton stycken analysmetoder men den här studien undersöker inte alla
tänkbara samband som kan existera. Istället fokuseras studien på specifika analysmetoder.

1.5

Disposition

kapitel 1, Introduktion, ger läsaren en bild av studiens inriktning och tidigare forskning inom
området. Ett problemområde upprättas följt av syfte och frågeställningar.
kapitel 2, Syfte och frågeställningar, diskuterar metod och genomförande, koppling mellan
frågeställningar och metod, hur arbetsprocessen såg ut, ansats, designen som valdes för
verktyget samt datainsamling och trovärdighet.
Kapitel 3, Teoretiskt ramverk, introducerar läsaren till den nödvändiga teorin som behövs för
att ge grund till studien.
Kapitel 4, Empiri, presenterar insamlade data i lämplig form.
Kapitel 5, Analys, behandlar den insamlade empirin för att förstå resultatet.
Kapitel 6, Diskussion och slutsatser, sammanfattar studiens resultat och bearbetar
implikationer och begränsningar. Avslutas med förslag på vidare forskning.

1.6

Begreppsdefinitioner

Det finns ett visst antal begrepp som är viktiga att förstå för resten av rapporten på ett effektivt
sätt. Men fyra stycken som är återkommande är:
Hotspots: Områden i kod som har stor risk för problem och därmed teknisk skuld.
Modul: En fil där kod är skriven i.
Analysmetod: En samling av attribut/variabler som möjliggör identifiering av hotspots.
Logisk koppling: En analysmetod, en modul som beror på en annan modul, tvärtom, eller
beror på varandra.
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2

Metod och genomförande

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas
med en diskussion kring studiens trovärdighet.
Enligt Blomkvist och Hallin innebär forskningsdesign att man funderar över och svarar på vad,
vilket eller vilka som måste undersökas för att göra det möjligt att lösa det problem som
problematiserats. Detta gör problematiseringen forskningsbar och bidrar med material som
ligger till grund för att förklara det fenomen som man stött på [7]. De skriver att det finns tre
vanliga typer av forskningsdesign: fallstudie, kvantitativ studie samt experiment och
aktionsforskning. För det är arbetet har en kvantitativ studie upprättats eftersom mönster och
orsakssamband söktes med hjälp av data som, enligt Blomkvist och Hallin, ska spegla det
empiriska fenomen som ska förklaras. De fortsätter med att uttrycka att den insamlade data
måste reflektera hela det urval eller exempel som ska representera fenomenet som granskas på
ett så felfritt och objektivt sätt som kan utföras.
För att svara på frågeställningen krävs att forskningsdesign appliceras samt en kvantitativ
analys. Primärdata samlas in i stor mängd i form av siffror från commit historik som sedan ska
presenteras i grafer och matematiska ekvationer för att ge överblick av data och gör data
analyserbar. Ett experiment utfördes för att testa korrelation mellan variabler med hjälp av
några verktyg samt den kvantitativa data som utvinns. Exakta korrelationsvärden tillförs
under Empiri som utvinns med hjälp av statistiska formler. För att ta reda på exakta
korrelationen kommer Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient användas. Även
regression tillämpas för att undersöka korrelation. Förutom detta etablerades ett hypotestest
med en nollhypotes och mothypotes med statistisk signifikans för alla korrelationsvärden hos
projekten. Allt detta förklaras grundligt i kapitel 3.

2.1

Koppling mellan frågeställningar och metod

I syfte att besvara studiens frågeställning användes metoder som Tornhill har arbetat med och
förklaras i kapitel 4. Analysmetoder från Tornhills variabler skapades med data från commit
historik från februari 2016 bland 7 open source projekt. När dessa analysmetoder hade
konstruerats i form av grafer studerades de för att skåda vilka potentiella samband som var
möjliga. När två variabler som ansågs ha möjlig korrelation påträffades utvecklades en
kombinerad analysmetod med de två involverade variablerna. Med detta kunde en ny graf
utformas som visualiserade den nya analysmetoden på ett lämpligt sätt. I slutet kontrollerades
grafen samt statistiken som gav korrelationsvärde tillsammans med signifikans och
konfidensintervall för alla projekten. Hur processen ser ut för att svara på frågeställningen
förklaras visuellt i figur 1 nedan.

4

Figur 1. De fem breda momenten som genomfördes för att svara på frågeställningen.

2.2

Arbetsprocessen

Figur 2. En illustration av arbetets flöde.
För att kunna hitta en relevant frågeställning krävdes en förstudie inom området, vilket är fas
ett i processen, som illustreras i figur 2. Material som granskades var böcker och tidigare
forskning kring området men huvudsakligen utforskades de analysmetoder som
webbapplikationen framställde i form av grafer.
För att besvara frågeställningen var ett verktyg nödvändigt för att samla in och visualisera
data. Verktyget utvecklades som en webbapplikation hos Divid AB tillsammans med en
anställd på företaget. Vid fullbordandet av webbapplikationen användes det för att generera
och visualisera data från commit historik.
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2.3

Ansats

En deduktiv ansats fördes då en hypotes etablerades (se 2.3.2) som testades med stöd av
kvantitativ data. Den här empirin framställdes i form av diagram för att smidigare visualisera
samband och sattes även in i Pearsons korrelationskoefficient för att på så sätt falsifiera eller
verifiera hypotesen. Testerna har även skett under kontrollerade miljöer där endast de
variabler som undersöks ställs emot varandra, vilket motiverar för en deduktiv ansats. Det kan
ändå förekomma eventuella problem som stör resultatet men de diskuteras i sådana fall under
slutsatser. Om samma tester upprepas av andra borde resultaten bli liknande och att
hypotesen verifieras eller falsifieras i samma grad som i den här rapporten. Ifall avvikelser
skulle ske kan det bero på storleken av kodbasen och därmed att den insamlade empirin varit
för lite. Detaljer för den data som användes i den här studien diskuteras senare och specifika
detaljer för den data som användes för att testa hypotesen.

2.3.1

Sökta relationer

Det andra steget i att svara på frågeställning (se figur 1) var att fundera över vilka
analysmetoder som kan korrelera. Detta innebär att en variabel (som till exempel antal
författare) paras med en variabel från en annan analysmetod som kan tänkas samverka. För
det här arbetet påträffades endast två stycken analysmetoder och dess variabler som anades
relatera. Den ena benämns summan av antalet kopplingar (Sum of Coupling) och den andra är
den redan benämnda antalet författare (Authors). Båda diskuteras djupare under Teoretiskt
Ramverk.

2.3.2

Hypotes

Hypotesen för den här rapporten är att variabel 1 och variabel 2 ska ha en positiv korrelation.
Dessa två variabler hämtas från analysmetoder Author och Sum of Coupling.
Variabel 1: Antal författare/personer som jobbat på en modul.
Variabel 2: Antal kopplingar för motsvarande modul.
Hypotes: Variabel 1 och Variabel 2 ska ha en positiv korrelation.
För att testa hypotesen kombinerades variabel 1 och 2 med dess motsvarande moduler fanns.
Därifrån utvecklades en lämplig graf för att illustrera data på ett effektivt sätt. Med data från 2
variabler kunde den exakta korrelationen beräknas med Pearsons korrelationskoefficient.
Frågeställningen var: Finns det korrelation hos variabler bland befintliga analysmetoder och i
sådant fall, vilka är det? Baserat på detta sattes en nollhypotes och mothypotes upp som visas
nedanför. Ett hypotestest kunde ställas upp för att testa hypotesen som stipulerades ovanför
men istället var hypotestestet kring frågeställningen.
Ho: ρ = 0
H1: ρ > 0 eller ρ < 0
Där ρ är populationens korrelationsvärde som är okänt och istället används stickprov för att
testa hypotesen.
Om p < α avvisas nollhypotesen där p (p-värde) kan sägas vara “Ho avvisas än om den är
sann”, men förklaras djupare i kapitel 3.
α är signifikansnivån som sattes till 0,001 eftersom väldigt stora stickprov användes.
α = 0,001 = 0,1% risk att avvisa Ho än att den är sann.

2.4

Design

Det här avsnittet klarlägger valet av design för verktyget och ger en inblick hur det fungerar.
För att presentera commit historik som kan utvärderas på ett effektivt sätt stipulerades det att
en webbapplikation var lämpligast. Valet grundade sig på att verktyget skulle ha tre essentiella
egenskaper: tillgänglighet, effektivitet och användningsbarhet. Att den var lättillgänglig för
Divid, att verktyget visualiserar data på effektivt sätt och det är lätt att använda.
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Webbappen konstruerades genom JavaScript-biblioteket React som är till för att producera
användargränssnitt. Valet till React bygger på att Divid använder det för sina system och det
blir lättare att för dem att arbeta på verktyget när de förvärvar produkten. Givetvis fungerar
även React utmärkt för det syfte som verktyget ska tjäna vilket gjorde valet ännu tydligare.
React använder en XML liknande syntax kallad JSX. React komponenter nyttjar sig av en
render metod som tar inmatningsdata som sedan skickar tillbaka det som ska visas. React gör
det enkelt att bygga ett interaktivt gränssnitt eftersom React uppdaterar och renderar bara de
komponenter där data förändras på ett verkningsfullt sätt [8].
Att använda d3 för att visualisera data var ett lämpligt val då det är ett verktyg som kan
användas i React och har många möjligheter för att utforma detaljerade och skräddarsydda
grafer. Spridningsdiagram liknande det som visas i figur 3 nedan kommer användas för att
belysa relationen mellan insamlad data från 2 variabler (x och y). Figur 3 visar att x och y båda
ökar med varandra och indikerar hög korrelation.

Figur 3. Exempel på spridningsdiagram som kommer användas som diagram för den
insamlade empirin.

2.5

Datainsamling

Studien granskade data från litteraturstudier (exempelvis Tornhill) men för att svara på
frågeställningarna fordrades att empirisk data samlades från de analysmetoder som ställdes
emot varandra för att anträffa relationer. Verktyget upprättades med funktioner som gjorde
det möjligt att smidigare finna mönster och likheter bland de variabler som undersöks i form
av spridningsdiagram. Data för själva analysmetoderna i sin grund hämtades från git commits
från två år tillbaka från 7 open source projekt (se bilaga 6, tabell 1).
Kriterierna för projekten var att de skulle vara open source och att antalet författare skulle vara
större än 10. Ju mer författare desto bättre men 10 ansågs vara godtyckligt minimum. Det
skulle också vara projekt som var under aktiv utveckling, det vill säga det senaste tillägget i
projektet skulle inte vara äldre än en månad. Anledning till att 7 projekt analyseras och inte
mer (eller mindre) är på grund av stora stickprov hos de 7 projekten. Det ansågs att 7 räcker
för att göra en bedömning kring korrelation.

2.6

Dataanalys

Empirin från de analysmetoder som valdes att studera koncentrerades i spridningsdiagram,
vilket diskuterades tidigare under 2.4. Detta för att lättare observera eventuella samband
mellan de två variabler i fråga då diagrammen är skapade för att simpelt upptäcka mönster.
Men för att ta reda på exakta korrelationen behövde all data matas in i Pearsons
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korrelationskoefficient och därifrån bedöma siffrorna som matades ut. För att bedöma
relevansen av korrelation bland siffrorna från de 7 olika projekten behövdes en del
litteraturläsning omkring Pearsons metod genomföras. Från dessa 7 projekt kommer ett
medelvärde och medianvärde beräknas utifrån de 7 korrelationsvärden som matas ut. Även en
hypotesprövning kommer nyttjas för alla projekten enskild för att bestämma den statistiska
signifikansen. En nollhypotes och mothypotes framställs tillsammans med en signifikansnivå
där man är villig att avvisa nollhypotesen än om den skulle vara sann. Ett p-värde beräknas
som sedan ställs mot signifikansnivån som berättar om nollhypotesen kan avvisas eller inte.
Tillsammans med detta skapades det konfidensintervall för samtliga projekt för att ytterligare
underlätta analysen och relevansen av korrelation (mer om detta i kapitel 3).

2.7

Trovärdighet

För att säkerställa en hög kvalité på data som samlats in används stora och aktiva kodbaser,
som har varit under utveckling i minst 2 år, för att utvinna relevant data.
De kodbaser som undersöks har utvecklats av team på flera medlemmar med många olika
moduler, vilket ökar trovärdigheten för att hitta samband mellan analysmetoder och deras
variabler. Till exempel kommer antal personer som jobbar på en modul att ge ett mer korrekt
korrelationsvärde med andra analysmetoder om det finns mer moduler och mer
programmerare att hämta data från. Storleken av den utvunna empirin stärker här
reliabiliteten eftersom 3 av de sju projekt har stickprovsstorlek på n > 200 och 3 stycken har n
> 1000. Utöver detta kommer det statistiska materialet att styrka trovärdigheten av resultatet
genom att bedöma om korrelationsvärdet är statistiskt signifikanta. Ett konfidensintervall på
99.9% sätts upp vilket ökar reliabiliteten enormt när de olika korrelationsvärden ska bedömas
för relevans.
Metoden har utgjorts generaliserbar genom att varken programmeringsspråk eller
versionshanteringssystem är en primär faktor i analysens resultat, eftersom studiens metod för
att hämta samt använda data kan tillämpas på valfritt versionshanteringssystem med
godtyckligt programmeringsspråk i projekten.

2.8

Experiment

Experimentet genomfördes i fem breda steg som illustrerats i figur 4.

Figur 4. Stegen för experimentet som avlutas med en analys av korrelationskoefficienten.
För att kunna utföra experimentet på en kodbas behövdes de hämtas från internet. Med git
som användes under detta arbete så klonade man ner projektet på datorn.
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Verktyget som användes för att generera den råa datan från projektets commit historik heter
code maat som är ett CLI (command line interface) program och behöver en loggfil från
projektet man vill analysera. Loggfilen behövde ett speciellt format som kan produceras med
följande kommando parametrar.
git log --pretty=format:'[%h] %an %ad %s' --date=short \--numstat --before=2016-1101 > project_name.log
Efter att codemaat har genererat all data från projektet får man ett flertal filer (csv) som
innehåller datan. Dessa kan man på eget behag sammanställa till en fil för att göra nästgående
steg lättare.
Från den tillgängliga datan valdes de två variabler, antal författare och summan av antal
kopplingar, som ska studeras och puttades in i ekvationen för Pearsons korrelationskoefficient.
Ett median och medelvärde kalkyleras från korrelationskoefficienterna för alla de utvalda
projekten.
Spridningsdiagram med den insamlade datan från de två variablerna ritades ut i alla
projekten. Sista steget var att analysera graferna och de olika korrelationsvärden som
beräknats.
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3

Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och
frågeställningar som formulerats.

3.1

Hotspots

I Tornhills bok beskriver han tekniker för att hitta kod som är svår att förstå och klurig att
modifiera. Detta är kod som slöar ner produktiviteten och försämrar hela kvalitén för
mjukvaruutveckling systemet. Vid stora projekt blir det svårt att identifiera och prioritera den
här typen av kod. En mänsklig hjärna kan bara göra så mycket när flera tusentals rader av kod
ska undersökas för problem. Det blir värre ju fler personer som arbetar på ett system eftersom
de arbetar alla separat och en holistisk bild av koden saknas. Det blir sällan opartiska beslut
där alla har en begränsad vy av projektets kod. När beslut fattas baserad på otillräcklig data
dyker problem upp. De kan ha förbättrat en del av koden men samtidigt gjort något annat
sämre på grund av detta. Att rotera medlemmar i ett projekt kan fungera men ett sätt att samla
alla kollektiva kunskapen behövs [5].
Att identifiera kod som beskrivs ovan blir en utmaning speciellt vid stora projekt. Eftersom det
kan bli enormt många moduler (filer) i ett sånt fall blir det väldigt användbart om man kan
utveckla metoder som kan begränsar problemen till ett fåtal filer som är mer relevanta än
andra [5]. Tornhill har utvecklat ett flertal men bara två är relevanta för den här studien, antal
författare och (Authors) och summan av antal logiska kopplingar (Sum of Coupling). För de
som är intresserade av resten av metoderna hänvisas till bilaga 1.

3.1.1

Antal författare

Author metoden identifierar hotspots för moduler där flera authors är eftersom det kan betyda
kommunikationsproblem. Är det hög mängd förändringar kombinerat med högt antal authors
för en modul syftar det som primärt mål för hotspots [5]. Tabell 1 nedan beskriver vilka
parametrar metoden använder.
Authors
entity

n-authors

n-revs

Modul/filnamn

Antalet författare
som arbetat på
“entity”

Totala förändringar
för “entity”.

Tabell 1. Authors har tre attribut: entity, n-authors och n-revs.

3.1.2

Summan av antal logiska kopplingar

Om en modul har en koppling, också kallad logisk koppling, till en annan modul innebär det
att ena modulen beror på den andra, tvärtom, eller båda hänger på varandra. Detta i sin tur
innebär att om en justering i en modul sker kan det också ha en effekt på den andra. Den
andra modulen kanske måste förändras eftersom den första modulen ändrade något som
påverkar den andra modulen på ett kritiskt sätt. På detta vis kan problem dyka upp och om
kopplingen inte är avgörande men ändå viktig i helhet blir den svårare att upptäcka [5]. Tabell
2 nedanför beskriver vilka två parametrar metoden har.
Sum of Coupling
entity

soc

Modul/filnamn

Antalet kopplingar “entity”
har till andra moduler

Tabell 2. Sum of Coupling har variabler, entity och soc.
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3.1.3

Teknisk skuld och konsekvenser

Teknisk skuld innebär en belastning på ett mjukvaruutvecklings system som uppkommer på
grund av dålig eller kortsiktig implementerad kod. Konsekvensen är att kod måste omarbetas
eller att systemet byts ut helt och hållet [1]. Definitionen är inte helt klar för vilken typ av kod
som detta skulle innebära eller hur hur man identifierar teknisk skuld. Divid ansåg dock att de
hade teknisk skuld, men kunde inte ge något specifikt problemområde (typ av kod som kan
innebära teknisk skuld). Det är därför i den här studien bestämt att använda Tornhills metod
för att hitta “problem” (hotspots) mer generellt i kod som till exempel gör att ett
mjukvarusystem blir slött. Därför blir hotspots ett substitut för teknisk skuld i detta fallet.

3.1.4

Översikt

Resultatet av implementaionen av Tornhills metoder blir att csv filer produceras med data
över vilka filer i systemet som är risk för hotspots (för just den metoden). Ett exempel kan se
ut som i tabell 3 nedan.

Analysmetod

Modul/filnamn

Typ av attribut

Sum of Coupling

lib/infra/modul1.cs, 14
lib/infra/modul2.cs, 17

Text,antal

Tabell 3. Metoden ovan producerar filer över vilka som har mest antal logiska kopplingar, 14
och 17 för respektive fil.
Därefter är det lämpligt att skapa grafer av datan eftersom det kan bli mycket filer (även med
denna metod). Det blir då överskådligt vilka filer som är i farozon för hotspot. Olika grafer kan
tillämpas för olika metoder. För Sum of Coupling är bubbeldiagram ett bra val eftersom bara
två parametrar används, fil och antal kopplingar. Ett exempel på detta är figur 5 nedanför där
bubblorna kan indikera en fil och storleken indikerar sedan antal logiska kopplingar. Man kan
använda färgstyrka tillsammans med antal kopplingar för att betona filerna. Metoderna kan
bara berätta vilka filer som är i farozon men koden måste själv undersökas för att se vart
refaktorering borde ske.
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Figur 5. Exempel av ett bra val av graf för metoden Sum of Coupling där filer i farozon för
hotspots utgör centrala delen av grafen med stora bubblor.

3.2

Verktyg

De verktyg som nyttjades för att visualisera data och kalkylera statistik, från start till slut, är:
●
●
●
●
●
●
●
●

Code maat
JavaScript / React
Node / Express
Python
Git
JavaScript / D3
SqLite
Excel

Code maat är ett kommandoradsgränssnitt(CLI) som används för att utvinna data från ett
versionshanteringssystem som till exempel git [9].
JavaScript är ett programmeringsspråk och React är ett ramverk för JavaScript som bidrar
med flera funktionaliteter men främst användes det här för att Divid utvecklar sina produkter i
React och är alltså inte nödvändigt för att reproducera resultaten i den här studien. Git är ett
versionshanteringssystem som användes av samtliga projekt som data utvanns från med code
maat. Python är ett programmeringsspråk som används för att skriva scripts för den data som
utvanns från code maat. Ett script specifikt användes för att ta alla de csv filer med data som
producerades med code maat och samla allt i en enda stor csv fil.
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Eftersom att Divid vill kunna återanvända verktyget på flera olika projekt utvecklades ett API
för att kunna läsa och skriva till en databas. Databasen byggdes genom SQLite som gjorde det
enkelt att ladda upp filer för flera olika projekt. SQLNode / Express är ett bibliotek för att
bygga ett API och användes som ett lager mellan databasen och applikationen. Detta API är
skrivet i JavaScript och använder express ramverket för att hantera http förfrågningar.
För att visualisera data i grafer används JavaScript biblioteket D3 som kan manipulera
dokument (exempelvis csv) fyllda med data. Det finns flera sätt man kan gå tillväga för att
skapa grafer från den data som laddas upp men i detta arbete valdes D3. Den applikation som
skapades använde React som bibliotek för sitt gränssnitt men det skulle även gå bra att
använda sig av bara JavaScript. React användes eftersom Divid hade det som verktyg i sina
projekt men de är båda likvärdiga för detta experiment.
Excel användes för att beräkna p-värdet med en t-distribution(som diskuteras senare) med
hjälp av en inbyggd funktion i excel kallad T.DIST.2T(). Det utnyttjades även för att beräkna
konfidensintervall manuellt men ingen speciell funktion användes, bara formlerna som
beskrivs 3.3.3 till 3.3.5.

3.3

Versionhanteringssystem

Ett vanligt DVCS är git och det används även av Divid AB. Istället för att endast ha en central
plats för sin mjukvara med all sin kod som i CVCS har git så kallade förvar. I git har varje
utvecklare sitt eget klonade förvar från en huvudserver och detta förvaret kan innehålla all
tidigare historik av kod som adderats till systemet. Detta medför att varje användare har sin
egen säkerhetskopia av main servern [10]. När en utvecklare är klar med sin arbetande kod
kan personen överlämna kod som personen skrev i sitt förvar i form av så kallade “commits”.
Det ligger en huvudversion av systemet på en databas där den samlade koden från alla
programmerares förvar i slutet samlas som fullgör systemet. För att skicka sin kod från sitt
förvar till databasen används commits. Man skickar då koden tillsammans med ett
meddelande som kort ska beskriva överlämningen. Git sparar all historik som kommer från
commits som kan kallas commit historik. I figur 6 nedanför finns ett exempel för hur commit
historik kan se ut.

Figur 6. Commits historik från 3 tillfällen. Man kan se vilket datum när commit skedde,
kommentar och författare till commit. I slutet ser man vilka filer som involveras, hur många
rader kod som tagits bort och lagts till för varje fil.
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3.4

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, också kallad korrelationskoefficient, mäter
styrkan av den linjära associationen två variabler har med varandra. Mellan de två
variablernas datapunkter försöker man rita en linje av bästa passform, vilket är
produktmoment korrelationen. Pearsons korrelationskoefficient, noteras med litet r, indikerar
hur långt ifrån dessa punkter är i från linjen [11].
Korrelationskoefficienten matar ut ett värde mellan -1 och 1. Ett värde större än 0 innebär
positiv korrelation mellan två variabler och säger då att när en variabel ökar så ökar även den
andra. En sådan relation kommer likna det som ses på figur 7. Ett värde på mindre än 0 är en
negativ korrelation som innebär att när en variabel ökar så minskar den andra vilket syns i
figur 8. Ett värde på 0 indikerar att ingen association finns mellan variablerna och kommer ge
en graf som på figur 9.

Figur 7. Positiv korrelation.

Figur 8. Negativ korrelation.
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Figur 9. Ingen korrelation.
Ju närmre korrelationsvärdet, r, är till 1 desto starkare är den positiva association mellan
variablerna. Samma gäller åt andra hållet där styrkan av den negativa associationen ökar ju
närmre till -1 värdet blir. Att få ett värde på exakt -1 eller 1 innebär att det inte finns någon
variation mellan bästa linjens passform och datapunkterna. 1 och -1 kommer då ge exakt linjär
linje eftersom alla punkterna faller på linjen. Ett värde på 0.8 till exempel belyser variation
mellan linjen och datapunkterna. Några sådana fall visas i figur 10.

Figur 10. Variation mellan linjerna och datapunkterna där r beskriver hur långt ifrån
punkterna är från linjen.
Det finns en guide för att tolka korrelationsvärdet som visas i tabell 4 men den tar inte hänsyn
till vad man studerar vilket kommer ha betydelse för att tolka styrkan av värdet [11].
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Korrelation

Positiv

Negativ

Liten

0.1 till 0.3

-0.1 till -0.3

Medium

0.3 till 0.5

-0.3 till -0.5

Stor

0.5 till 1.0

-0.5 till -1.0

Tabell 4. En guide till att tolka korrelationsvärdet r.

3.4.1

Beräkna koefficienten

En korrelation mellan två stokastiska variabler kan enligt Pearson beräknas med formel (1).

(1)

[12] där
●
●
●
●
●
●

cov är kovariansen
µx är medelvärdet av X
µy är medelvärdet av Y
σx är standardavvikelsen av X
σy är standardavvikelsen av Y
E är väntevärdet

För ett stickprov kan formel (2) sedan användas.

[12]

(2)
där
●
●

n är stickprovets storlek
xi och yi är stickprovets individuella datapunkter med index i

●

3.4.2

[12] är stickprovets medelvärde för x. Samma formel för y.

Regression

Regression kommer tillämpas för att dra en linje av bästa passform med de involverade
datapunkterna. Den kommer följa en linjär struktur, det vill säga Y = a + bx. Parametrarna för
linjens ekvation (3) är:

(3)

[13]

Antaganden för regressionen:
●
●
●

Avvikelser (residualer) från regressionens linje följer en normalfördelning
Avvikelser (residualer) från regressionens linje har en enhetlig varians
Y är linjärt relaterad till x
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En residual här betyder skillnaden för en Y punkt mellan det observerade värdet och värdet på
passformen för den punkten, det vill säga hur långt ifrån punkten är från linjen [13].
Regression används för att undersöka hur en variabel av beroende relaterar numeriskt till
variabler av förväntning [14]. Variabler av förväntning betecknas x och variabler med beroende
betecknas Y. Ekvationen som används här för regressionslinjen (5) är den optimala inpassade
formeln vid användning av Pearsons metod för att beskriva den bästa linjära relationen för en
population med värden för två variabler. Minsta kvadratroten benämns den metod som
tillämpas för att passa regressionens ekvation. Metoden tar hänsyn till felen mellan de
observerade Y punkterna och Y punkterna som förväntas med regressionens ekvation. Den gör
det genom att minimera summan av kvadraterna för felen av varje Y-punkt. Om det inte vore
några fel mellan de observerade punkterna och punkterna som genereras med regressionen
skulle alla observerade punkter falla på linjen.

3.4.3

Hypotesprövning

För att bestämma om stickprovets linjära relation för sin data är starkt nog för att modellera
en population används ett hypotestest för signifikansen av korrelationskoefficienten [15].
När ett påstående ska bevisas (till exempel korrelation av två variabler, ρ(rho) > 0 eller ρ < 0)
sätts först en nollhypotes Ho upp som svarar för det allmänt sanna förhållandet (till exempel
ingen korrelation, ρ = 0). Efter det ställs mothypotesen H1 upp där man vill bevisa att sitt
påstående (ρ > 0 eller ρ < 0) är det sanna förhållandet [16].
Ett p-värde är en kalkylerad probabilitet att hitta det observerade, eller det mer extrema (som
beror på hur hypotestestet utförs), resultatet när Ho av en studie fråga är sann. P-värdet kan
även beskrivas som att “avvisa Ho när den är sann”, men det är ingen direkt probabilitet
kopplat till den beskrivningen [17].
En signifikansnivå sätts tidigt i studien där 1%, 2,5% eller 5% är vanligast. Om man väljer till
exempel 5% avvisas nollhypotesen 5 utan 100 gånger (om man kör testet 100 gånger) än att
den är korrekt. Med andra ord kan man säga att det är 5% risk att H o avvisas än om den skulle
vara sann, vilket är på grund av slumpen. Signifikansnivån brukar benämnas med litet alpha α.
Sätts α = 0,005 innebär det att man avvisar nollhypotesen om p < α, eftersom p är
probabiliteten att hitta resultatet (eller det mer extrema) för H o och en gräns har satts på 0,05.
Är sannolikheten för att hitta resultat för Ho större än 5%, 0,05, förkastas inte H0 eftersom
gränsen sattes där och risken för att avvisa Ho när den är sann får inte vara över 5%. Statistiker
brukar referera till p-värde < 0,05 (α) som “statistiskt signifikant” och p < 0,001 (α) som
“mycket statistiskt signifikant” [17].

3.4.4

Beräkna p värde

Eftersom standardavvikelsen för populationen är okänd måste ett Students t-test utföras för
att beräkna ett p-värde för korrelationskoefficienten. Hade man känt till hela populationen
hade man också känt till standardavvikelsen till populationen men eftersom det bara finns
stickprov blir det inte möjligt [15].
Students t-test är en metod för att testa hypoteser kring ett medelvärde för ett stickprov där
populationen av stickprovet är normalt distribuerad och standardavvikelsen är okänd [18].
När storleken för stickprovet ökar kommer t distributionen närma sig en normalt fördelad
kurva.
P-värdet kalkyleras med n-2 grader av frihet (df) med t-distributionen. Formeln för test
statistiken för Pearsons r är:
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(1)
där:

[19]
●
●

n är antal par av data
r är korrelationsvärdet

P-värdet ges genom att använda en funktion från excel som beräknar p-värdet själv med hjälp
av t-variabeln och df [19]. Den heter T.DIST.2T där funktionen returnerar högra “svansen” och
vänstra “svansen” av t-distributionen, där t-variabeln ska in i första parametern och df i andra.
[20]. Figur 11 nedan visar ett exempel på hur det kan se ut. Notera att det står 13 som df
(grader av frihet) vilket är korrekt eftersom det är n-2 och n är här 15.

Figur 11. Med hjälp av två variabler, t och df (n-2), kan ett p-värde beräknas.
Anledningen till att båda svansarna ska returneras är på grund av hypotes formuleringen.
Ho: ρ = 0
H1: ρ > 0 eller ρ < 0
Där ρ är korrelationskoefficienten för hela populationen, vilket är okänt. Med hjälp av
hypotestestet kan en bedömning göras ifall ρ är “nära noll” eller “signifikant annorlunda från
noll”.
Alltså, nollhypotesen avvisas om ρ > 0 eller om ρ < 0. Här blir det alltså om p < alpha (α)
avvisas nollhypotesen, för en tvåsvansad t-distribution.

3.4.5

Konfidensintervall

På grund av att pearsons korrelationskoefficient r för ett stickprov inte följer en normalt
fördelad kurva måste en Fisher z omvandling tillämpas för att skapa ett konfidensintervall
[21].
Omvandlingen sker i 3 steg:
1. Konvertera r till z’
2. Skapa ett konfidensintervall med z’
3. Omvandla intervallet tillbaka till r.
Fisher z är en metod för transformera korrelationskoefficienten för stickprovs distributionen
så det blir normalt fördelat [21]. Formeln för den transformeringen är:
z’ = .5[ln(1+r) – ln(1-r)] [21]
För att skapa ett konfidensintervallet för en population av stickprovet måste provets
koefficient r först omvandlas med fisher z transformation. Man ska då få ett övre och undre
intervall med z’:
100(1 -α)% CI: [z’ ± zα/2/SE] [22]

18

Stickprovs distributionen för z’ är approximativt normalt fördelad med standardavvikelse SE =

[22]
För att sedan få ett konfidensintervall med de korrekta korrelationsvärdet för intervallet:
100(1 - α)% CI: [r - zα/2/SE, r + zα/2/SE] [22]
måste z’ ± zα/2*SE omvandlas från fisher z till ett pearsons korrelation värde. Det finns tabeller
med värden för r och sitt motsvarande z’ värde för att slippa uträkningen själv [21].
Z för ett 0,1% konfidensintervall (som användes i denna studie) är 3,29053 vilket hittades med
hjälp av tabell [23].
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4

Empiri

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens
frågeställningar.

4.1

Författare och kopplingar

Eftersom det finns 18 stycken variabler (se bilaga 2) innebär det 153 kombinationer enligt
binomialkoefficienten (1) där n = 18 och k = 2

[24]
(1)
och givetvis blir det för mycket att granska alla dem. En selektion baserad på författarnas
resonemang kring varför en kombination skulle ha korrelation var nödvändig för att begränsa
urvalen. Selektionen utfördes på följande sätt: en variabel kombinerades med en annan som
då följdes av en a priori tanke(ett resonemang) kring varför en sådan korrelation skulle vara
sann. En kombination som kom från denna metodologin är variablerna författare och
kopplingar, och a priori tanken är som följande:
Summan av kopplingar (soc) är enligt Adam Tornhill en stark indikator på att ett projekt kan
ha hög teknisk skuld. Det är även antalet författare. Det verkar rimligt att om fler personer
skriver på en fil adderas fler och ofta onödiga kopplingar till filen. Möjligen kan detta bero på
att eftersom inte all kod är skriven av en individ används onödiga bibliotek och referenser som
annars inte skulle vara av behov för en individuellt skriven fil. Individen känner till sin kod och
använder inte onödiga bibliotek eller referenser till andra filer.
Notera att detta bara är ett imaginärt scenario författarna använde för att belysa varför det
verkar rimligt att kopplingar ökar med fler författare. Det kan finnas andra anledningar till
varför detta kan vara korrekt men det, eller hela resonemanget kring kombinationen, behöver
inte vara sant.
De andra kombinationerna där resonemang fördes som inte ansågs ha möjlig
korrelation valdes därför att inte utreda vidare. Dessa kombinationer och
resonemang dokumenterades ej på grund av brist på relevans.
I tabell 5 nedan visas den nya analysmetoden som skapades för att utforska relationen mellan
analysmetod sum of coupling och authors.

Författare och kopplingar

Förklaring

entity

n-authors

soc

Modul/filnamn

Antalet författare
som arbetat på
“entity”

Antalet kopplingar
“entity” har till andra
moduler.

Tabell 5. Den här metoden berättar hur antal författare för en modul relaterar till antal
kopplingar för motsvarande modul.

4.2

Detaljer för experimentet

Här följer detaljer till experimentet, det som produceras är spridningsdiagram med regression
och koden för att beräkna Pearsons korrelationskoefficient i fokus. Diagrammen som skapas
ska illustrera relationen mellan antal författare och kopplingar.
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För att kunna undersöka korrelation mellan variabler i en kodbas måste man utvinna den data
som är nödvändig för att utföra analysen. Här används versionshanteringssystemet git för att
hämta data från en kodbas. För att förbereda kodbasen för analys genererades en log-fil som
innehöll information om varje commit som skett för den tidsram man specificerat, där
tidsramen är en viss period utav kodbasens historia. Detta gjordes via en kommandotolk i den
mapp som innehöll kodbasen som analyserades samt den git filen som tillhörde kodbasen.
Följande kommando skrevs in i kommandotolken för att generera en loggfil i det specifika
format som behövdes för att code maat skulle kunna generera sina filer.
git log --pretty=format:'[%h] %an %ad %s' --date=short \--numstat --before=2016-11-01 >
project_name.log
Denna log-fil matades sedan in i konsoll programmet code maat som genererar de
grundläggande analyser som ska agera byggblock för mer komplexa analyser. Code maat
genererade 18 stycken csv filer som innehöll resultat av analyserna. För vad som behövdes
matas in i kommandotolken för att generera varje fil gå till bilaga 2. För att underlätta
användningen av dessa filer senare i experimentet kompilerades dessa i en gemensam fil med
hjälp utav ett pythonskript (se bilaga 5 för kod). Denna fil laddades sedan upp i en databas för
att lättare kunna komma åt den.
När filen med all csv data hade laddats upp till databasen kunde konstruerandet av grafen
påbörjas. När csv filen var uppladdad översattes den till ett annat format i databasen
automatiskt och därför var en översättning tillbaka till csv nödvändig. Först översattes filen till
vanligt UTF-8 sträng format genom den här koden:

var buf = new Buffer(this.state.file.file.data)
content:buf.toString("UTF-8")
Där content är en strängvariabel som är tom från början men sätts till filens innehåll.
This.state.file.file.data är filen i sitt format när den är i databasen.
För att visualisera data från filen måste man först komma åt rätt del av filen där data från de
metoder som ska användas finns, eftersom all data nu finns i en fil för alla metoderna. Filen
innehåller all data som genererades av code maat och är indelade under taggar som
exempelvis “((soc)data här(/soc))”. I detta experiment användes ett regular expression för att
hitta data för författare-metodens data och summan av kopplingar-metoden och är:

var reg1 = new RegExp("\\(soc\\)([\\s\\S]*)\\(\\/soc\\)") var reg2
= new RegExp("\\(authors\\)([\\s\\S]*)\\(\\/authors\\)")
Sedan exekverades de RegExp uttrycken på filens innehåll vilket är “content” strängen sen
innan och koden är:

var find1 = reg1.exec(this.state.content) var find2 =
reg2.exec(this.state.content)
Nu finns data för summan av kopplingar-metoden i “find1” variabeln och data för
författaremetoden i variabeln “find2”.
Nu kunde den data som hittades för de två metoderna muteras tillbaka till csv format. Det
utfördes med följande kod som kan utläsas i figur 15.

21

Figur 15. Koden utför en översättning från vanlig text format till csv format.
D3 måste installeras och eftersom node js användes för det här projektet kunde kommandot
“npm install d3” köras i kommandotolken. Det måste då importeras i filen där d3 används som
import * as d3 from 'd3'.
När det var installerat och importerat användes d3 och alla metoder som tillkommer, som till
exempel d3.csvParse. I koden ovan översätts alltså variablerna “find1” och “find2” med dess
textformat data till csv format data. Data från båda metoderna pushas till en tom array och har
nu den samlade och nödvändiga data för att bygga en graf. I bilaga 4 visas koden som byggde
den visualiserande delen av grafen. Det är en del kod och blir för mycket att gå igenom
detaljerat i den här rapporten.

4.2.1

Korrelationskoefficienten och regressionslinjen

I figur 16 syns Pearsons korrelationskoefficient skriven i kod och beräknar korrelationen
mellan antal författare och antal logiska kopplingar. Man kan även se hur den matematiska
kurvan för regressionslinjen är skriven med hjälp av kod.
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Figur 16. Koden som nyttjades i avseende att beräkna korrelation samt regression för data.

4.2.2

P-värdet

De beräknade korrelationskoefficienterna (r) lades sedan in i Excel manuellt tillsammans med
stickprovsstorleken (n) för att beräkna p-värdet. T-variablerna kalkylerades även de manuellt
med formeln för t-distribution och sattes in i Excel. Kvar återstod bara att använda funktionen
för att beräkna p-värde med en t-distribution: T.DIST.2T(t, n-2). I figur 17 nedan visas hur pvärdet beräknades för ett projekt.

Figur 17. Leaflet med sitt uträknade t-värde (17,45) och sedan insatt i funktionen för p-värdet
för en tvåsvansad t-distribution, kombinerat med n-2 (grader av frihet, 339).

4.3

Korrelation bland projekt

Diagram från 7 projekt med deras korrelationskoefficient följer nedanför. Första projektet är
Leaflet med diagram i figur 18 med en stickprovsstorlek på n=441. I horisontell led betecknas
summan av antal kopplingar för en fil och i vertikal led antal författare för en fil. Den röda
linjen, regressionen, skär genom datapunkterna. Korrelationskoefficienten r syns i övre höger
hörn som beräknats med programmet enligt ekvationerna givna under kapitel 3. Här är
r=0.64.

Figur 18. Spridningsdiagram på projektet open source projektet Leaflet.
Andra projektet, Squoosh, i figur 19 med n=292 och r=0.63.
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Figur 19. Squoosh. En positiv korrelation mellan “Authors” och “Couplings”.

Tredje projektet, Xsstrike, i figur 20, med n=26 och r=-0.27.

Figur 20. Xsstrike med negativ korrelation.
Fjärde projektet, Openmct, i figur 21 med n=1899 och r=0.71.
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Fixur 21. Openmct med stor nivå av korrelationkoefficient på r=0.71.

Femte projektet, Lux, i figur 22 med n=4757 och r=0.56.

Figur 22. Lux med högst mängd kopplingar av alla projekt.
Sjätte projektet, Keras, i figur 23 med n=283 och r=0.79.
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Figur 23. Keras med låg nivå av varians och högst korrelation.
7:e projektet, DeepSpeech, i figur 24 med n=1339 och r=-0.19.

Figur 24. DeepSpeech, andra projektet med en negativ korrelation.

I figur 25 nedan samlas data från alla 7 projekten med dess stickprovsstorlek (n), t-variabel (t),
p-värde (p) och korrelationskoefficient (r).
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Figur 25. Samlingen av data från de 7 projekten med formeln för hur t-variabeln beräknas i
övre högra hörnet.
Ett 99.9% konfidensintervall skapades med Fisher z omvandling av
korrelationskoefficienterna. I tabell 6 nedan belyses intervallen för de olika projekten, till
exempel har Leaflet ett intervall där korrelationskoefficienten kan sägas med 99.9% säkerhet
ligger inom 0.538 och 0.724 (med ett observerat stickprov värde r = 0.64). För den som är
intresserad av ytterligare detaljer angående skapandet av konfidensintervallen (variabler och
så vidare) hänvisas till bilaga 7.

Projekt

99.9% Konfidensintervall för r

Leaflet

[0.538, 0.724]

Squoosh

[0.499, 0.733]

Xsstrike

[-0.746, 0.388]

Openmct

[0.670, 0.750]

Lux

[0.527, 0.592]

Keras

[0.704, 0.853]

DeepSpeech

[-0.275, -0.102]

Tabell 6. 7 stycken konfidensintervall som korresponderar med de 7 projekten som
analyserades.
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Nollhypotes och mothypotes som sattes upp:
Ho: ρ = 0
H1: ρ > 0 eller ρ < 0
Där ρ är populationens korrelationsvärde.
Xsstrike är det enda projekt som misslyckas med att avvisa nollhypotesen med p > 0,001. Alla
andra projekt har p < 0,001. I tabell 7 och 8 etableras därför median och medelvärde för
korrelationskoefficienten endast för de som lyckas avvisa nollhypotesen.
Medelvärde m = 0,416
0,63

0.64

0.71

0,56

0,79

-0,19

Tabell 7. Korrelationsvärden använda för att beräkna medelvärde.
Median md = 0,635
-0,19

0,56

0,63

0,64

0.71

Tabell 8. Korrelationsvärden använda för att beräkna median.
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0.79

5

Analys

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och
teoretiskt ramverk.

5.1

Frågeställning 1

Frågeställningen som ska besvaras:
● Finns det korrelation hos variabler bland befintliga analysmetoder och i sådant fall,
vilka är det?
Flera kombinationer av variabler granskades för att bedöma om ett samband var matematiskt
bevisbart. Från denna förstudie valdes variablerna antalet författare och summan av
kopplingar för att undersökas närmare.
Genom att överskådligt betrakta de olika spridnings diagrammen i figur 18 till och med 24 kan
man se ett mönster hos fem av de 7 projekten (Leaflet, Squoosh, Openmct, Lux och Keras) som
tyder på en stor nivå av positiv korrelation, det vill säga korrelationskoefficient mellan 0.5 och
1. Det finns en del variation hos punkterna om man ser till avståndet från dem till
regressionslinjen. vilket de olika korrelationsvärden också antyder eftersom ingen graf har en
maxium positiv korrelation 1, eller över 0.8 för den delen. Den tydligaste korrelationen syns på
figur 23 hos projektet Keras där koefficienten är 0.79. Man kan där skåda en ganska låg nivå
av variation mellan punkterna och linjen samt att variablerna stiger gemensamt. Den här
positiva korrelationen säger då att när antalet författare ökar så ökar även summan av antalet
kopplingar.
Två projekt (Xsstrike och DeepSpeech) har negativ korrelation vilket skiljer sig i bemärkelse
till de andra projekten. Xsstrike har ett väldigt lågt maxvärde på antal författare där två
författare som högst har skrivit på samma fil. DeepSpeech har däremot en högre nivå av
författare men ändå en negativ korrelation vilket är intressant.
När man går vidare och tittar på figur 25 ser man vilka projekt som har ett p-värde mindre än
den satta signifikansnivån alpha (α) och därför avvisar nollhypotesen. Det enda projektet som
misslyckas att göra detta är Xssstrike som har ett p-värde 0,1833 vilket är större än 0,001. Vid
de andra 6 projekten finns en korrelationskoefficient som avvisar nollhypotesen med ett α som
är större än p-värdet. Dessa projekt har en väldigt hög nivå av statistisk signifikans. Därför kan
man säga att med 0,1% risk avvisar vi nollhypotesen än om den skulle vara sann, till fördel för
mothypotesen. P-värdet i alla projekten förutom Xsstrike är dock mycket mindre än 0,001
vilket beror på de stora storleken av stickproven. I ett projekt som Openmct är risken att avvisa
nollhypotesen om den skulle vara sann nästan noll. Utöver detta ser vi i tabell 6 att fem projekt
har 0,1% konfidensintervall med positiv korrelationskoefficient och en övre och undre gräns
med väldigt liten skillnad. Keras har till exempel ett intervall på 0,704 till 0,853 vilket är bra.
När man då iakttar medelvärde och medianvärde för de projekt som avvisar nollhypotesen
(tabell 7 och 8) framkommer ett tydligt resultat. Medelvärdet på 0.41 hamnar inom medium
nivå 0.3 till 0.5 (om man betraktar guiden för korrelation under kapitel 3) medan
medianvärdet 0.63 faller inom gränserna för stor korrelation.
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6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.

6.1

Resultat

Det finns alltså korrelationer mellan variabler bland analysmetoder (som var efterfrågat) hos
“antal författare och “summan av antal kopplingar” eftersom 6 av de 7 projekten avvisar
nollhypotesen (ρ = 0) med mycket hög statistisk signifikans (p < 0,001). För övrigt påvisas
även den icke statistiska hypotesen: att variabel 1 och 2 ska ha en positiv korrelation, det vill
säga ett värde större än 0, i 5 av de 7 projekten. Detta är bevisat enligt både medelvärdet och
medianvärdet som dessutom antyder medium till stor nivå av korrelation.

6.2

Implikationer

Från resultatet vet vi nu att ju mer personer som jobbar på en modul desto mer kopplingar
riskerar att uppkomma i samma modul.
Med den här kunskapen i åtanke kan nu ett exakt område för potentiella problem fokuseras.
Detta kan också vara ett bra förhindrade medel när man vet att det är många personer som
jobbar på en och samma modul. Det gäller då att vara försiktig och noggrann när en modul
ändras.

6.3

Begränsningar

Det kan finnas fler samband bland andra variabler som inte upptäcktes i den här studien.
Dessutom granskades bara 7 open source projekt från ett DVCS (git) och fenomenet som
observerades av detta stickprov kan, men behöver inte stämma överens med projekt från ett
CVCS eller projekt som är closed source.

6.4

Slutsatser och rekommendationer

Från resultatet antyds därför att när författare för en fil stiger kommer även summan av
antalet kopplingar för motsvarande fil att expandera. Vice versa gäller också, att när
kopplingar ökar för en fil så ökar även författare. Vid identifiering av teknisk skuld skulle
därför en analysmetod med en kombination dessa två variabler vara till fördel eftersom man
kan hitta hotspots med hög risk.

6.5

Vidare forskning

Att fler författare gör att kopplingar ökar kan vara en rimlig kausalitet vilket hade varit
intressant att forska kring. Däremot att mer kopplingar gör att fler författare börjar skriva på
en fil verkar lite mindre rimligt. Men det kan till exempel vara att högre nivå av kopplingar
skapar hotspots vilket gör att fler personer anställs/börjar arbeta på projektet (för att lösa
problemen) och därmed ökar antalet författare. En utförlig studie som belyser kausalitet
mellan antal författare och antal kopplingar kan därför vara ett naturligt nästa steg i forskning.
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Tillgänglig:

Bilagor
Bilaga 1. Samling med analysmetoder som användes för att undersöka korrelation mellan
tänkbara variabler. De hade ingen direkt koppling till resultatet angående sambandet och är
därför med som bilaga för de som är intresserade för hur resten av analysmetoderna såg ut. De
implementerades också i webbapplikationen för att hjälpa Divid med deras förfrågan. De
uppträder och förklaras i tabell 1 till 11.
Effort:

Förklaring

entity

revisions

Modul/filnamn

Antal förändringar

Tabell 1. Entity och revisions förklaras.
Entiteter med stora antal revisioner är hotspots men måste inspekteras närmare med andra
teorier.
Coupling

Förklaring

entity

coupled

degree

average-revs

Modul/filnamn

Modulen som
“entity” är
kopplad till

Hur mycket
“entity” och
“coupled“är
kopplade till
varandra

Kumulativa
antalet
förändringar för
både “entity”
och “coupled”

Tabell 2. Förklaring för hur attributen hos coupling fungerar.
Här kan de entiteter som har störst soc från Coupling fokuseras för att ställa i centrum vilka
andra moduler den är kopplad till. Moduler som har hög koppling förändras tillsammans
mycket och det innebär att underhållning blir svårare, kostar mer samt högre risk för misstag i
framtiden. Moduler med hög koppling måste undersökas noggrannare som potentiella
hotspots [7].
Age

Förklaring

entity

age-months

Modul/filnamn

Hur gammal motsvarande
“entity” är i månader baserat
på när senaste commit
utfördes till “entity”

Tabell 3. De två attribut som för age metoden förklaras.
Age analysen är baserad på stabilitet. Om åldern är låg innebär det att commit utfördes nyligen
och modulen är fortfarande aktiv. Målet för ett projekt är att stabilisera så mycket kod som
möjligt eftersom att ju längre en modul arbetas med desto mer kod behöver underhållas. Om
åldern är låg för en entitet medför det en potentiell hotspot [7].
Churn by Absolute
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Förklaring

date

added

deleted

commits

Analysen
undersöker de

Antalet rader av
kod som har

Antalet rader av
kod som har

Antalet commits
till git vid ett

tre andra
lagts till vid ett
tagits bort vid visst datum
attributen
visst datum
ett visst datum
under en viss
tid
för att se
trender
Tabell 4. Date,added,deleted och commits diskuteras i förhållande till churn absolute.
Metoden används för att upptäcka trender där bastant aktivitet inträffar.

Churn by Entity

Förklaring

entity

added

deleted

commits

Modul/filnamn

Antalet rader av
kod till” entity”
som har skapats

Antalet rader av
kod till “entity”
som har tagits
bort

Antalet commits
till git som
“entity” har
begåtts

Tabell 5. Entity churn med förklaringar för dess attribut.
Churn by entity upptäcker hotspots där mycket rader av kod har lagts till och om det är mycket
commits ökar det risken för att modulen är en hotspot. Risker för defekter i koden ökar med
ökad kod [7]. Borttagen kod innebär mindre komplexitet och borde inspekteras närmare för
att se om riktlinjer kan skulpteras från den borttagna koden.
Churn by Author

Förklaring

author

added

deleted

commits

Den författaren
till koden av de
tre följande
attribut

Antalet rader av
kod som har
lagts till av
“author”

Antalet rader av
kod som har
tagits bort av
“author”

Antalet commits
till git av
“author”

Tabell 6. Author churn med förklaringar för dess attribut.
Churn by author nyttjades för att få en idé för hur mycket en person bidrar i form av tillagda
och borttagna rader kod. Den här metoden är inte till för en prestandautvärdering.

Entity Effort

entity

author

author-revs
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total-revs

Förklaring

Modul/filnamn

Författaren som
teorin
undersöker

Hur mycket
“author” har
bidragit i
förändringar till
entiteten

Totala antalet
förändringar till
“entity” oavsett
författare

Tabell 7. Entity effort bedöms i linje med fyra kriterier: entity, author, author-revs och
totalrevs.
Entity effort assisterar en att leta efter rätt författare att diskutera refaktorisering med [7].
Från analysen kan det urskiljas vilka författare som har bidragit mest med specifika moduler
och det är dem som refaktorisering bör tas upp med.
Entity Ownership

Förklaring

entity

author

added

deleted

Modul/filnamn

Författaren

Antalet rader av
kod som har
tagits bort av
“author”

Antalet commits
till git av
“author”

Tabell 8. Author churn med förklaringar för dess attribut.
Entity ownership används för att undersöka hur arbetet är distribuerat bland
projektmedlemmarna. Om det är många författare som arbetar på samma modul kan det
innebära kommunikationssvårigheter och bidrar därför negativt till modulens utveckling [7].

Identity

Förklaring

author

date

entity

message

loc-added

loc-deleted

Författare
n till
koden som
undersöks

Identity
undersöke
r kod över
ett
tidsinterva
ll

Modul/filn
amn där
“author”
har kodat

Ett
meddelan
de från
“author”
vid
commit

Antalet
rader av
kod som
lagts till

Antalet
rader av
kod som
har tagits
bort.

Tabell 9. Identity analyserar flera attribut samtidigt. Modul och författare inspekteras för
att se hur många rader kod som har tagits bort och lagts till. Ett commit meddelande följer
som beskriver anledningen till förändringen.
Identity exekverar en grov analys där en modul kan undersökas vid en viss tidpunkt för att
betrakta hur många rader som har tagits bort och lagts till och ett meddelande som beskriver
varför. Även författaren till förändringen finns med.
Main Dev

entity

main-dev

added
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total-added

ownership

Förklaring

Modul/filna
mn som
undersöks

Huvudförfatt
aren till
modulen
som
undersöks

Hur många
rader kod
som har lagts
till av
“maindev”

Hur många
rader kod
som totalt
har lagts till
oberoende av
författare

Hur stor kod
som
huvudförfatt
aren “äger”
baserad på
hur mycket
kod han
skrivit
jämfört med
“total-added”

Tabell 10. Main-dev ska hjälpa teamet att kommunicera bättre genom att ta reda på vem
som skrivit viss kod så andra kan fråga den personen om hjälp.
Main-dev analysen utnyttjades för att ta fram författaren som är huvudansvarig för modulen i
fråga. Den personen vet mest om specifik kod och är den personen som ska pratas med om
frågor finns hur modulen eller specifik kod funktionerar. Används som hjälpmedel för att få
kommunikation att bli bättre i teamet.
Refactoring main dev

Förklaring

entity

main-dev

removed

totalremoved

Modul/filna
mn som
undersöks

Huvudförfatt
aren till
modulen
som
undersöks

Hur mycket
rader kod
som har
tagits bort
av “maindev” från
“entity”

Hur mycket
rader kod
som har
tagits bort
från “entity”
oberoende
av författare

ownership

Hur mycket
kod som
huvudförfatt
aren “äger”
baserat på
“totalremoved
” minus
“removed”

Tabell 11. Metod för att hitta lämpliga personer att diskutera refaktorering med.
Används som kommunikationshjälpmedel liknande main-dev men den här metoden ska
hjälpa teamet att hitta lämpliga personer att diskutera refaktorering med. Det är baserat på att
personen som har tagit bort mest kod i modulen i fråga är den personen som sköter mest
refaktorering [7].
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Bilaga 2. Här utläses de kommandon som var nödvändiga för att skapa csv filer av den
insamlade git data från commits.

Teori

Kommando

Effort

maat -l project_namet.log -c git -a revisions >
project_name_revisions.csv

Sum of Coupling

maat -l project_name.log -c git -a soc>
project_name_soc.csv

Coupling

maat -l project_name.log -c git -a coupling>
project_name_coupling.csv

Age

maat -l project_name.log -c git -a
age>project_name_age.csv

Churn by Absolute

maat -l project_name.log -c git -a
abschurn>project_name_abs.csv

Churn by Entity

maat -l project_name.log -c git -a entitychurn>project_entity.csv

Churn by Author

maat -l project_name.log -c git -a authorchurn>project_name_author.csv

Entity Effort

maat -l project_name.log -c git -a entityeffort>project_name_entityeffort.csv

Entity Ownership

maat -l project_name.log -c git -a entityownership>project_name_enitityownership.csv

Identity

maat -l project_name.log -c git -a
identity>project_name_identity.csv

Main dev

maat -l project_name.log -c git -a
maindev>project_name_maindev.csv

Refactoring main dev

maat -l project_name.log -c git -a refactoringmaindev>project_name_refactoring.csv

Authors

maat -l project_name.log -c git -a
authors>project_name_authors.csv

Communication

maat -l project_name.log -c git -a
communication>project_name_authors.csv

Fragmentation

maat -l project_name.log -c git -a
fragmentation>project_name_authors.csv
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Dain dev by revision

maat -l project_name.log -c git -a main-dev-byrevs>project_name_authors.csv

Messages

maat -l project_name.log -c git -a
messages>project_name_authors.csv

Summary

maat -l project_name.log -c git -a
summary>project_name_authors.csv

Tabell 12. De kommando som krävdes för att generera csv data för de olika
analysmetoderna. “maat” berättar här att maat verktyget används. -l följs av log filens
namn, -c att git används och -a indikerar vilken analysmetod och sist “>” att data
transfereras till en csv fil.

39

Bilaga 3. Exempel för hur data kan se ut i csv format i diverse analysmetoder.
Effort

lib/infra/modul1.cs, 23
..

Text,antal

Coupling

lib/infra/modul1.cs, lib/infra/modul2.cs,
50, 12
..

Text,text,procent,
antal

Age

lib/infra/modul1.cs, 1
..

Text, antal

Churn by Absolute

2017-10-11,25,10,2
..

Text,antal,antal,a
ntal

Churn by Entity

lib/infra/modul1.cs, 25,10,2
..

Text,antal,antal,a
ntal

Churn by Author

Bosse, 25,10,2
..

Text,antal,antal,a
ntal

Entity Effort

lib/infra/modul1.cs, Bosse, 25,50
..

Text,text,antal,an
t al

Entity Ownership

lib/infra/modul1.cs, Bosse,25,50
..

Text,text,antal,an
t al

Identity

Bosse,2017-11-10, lib/infra/modul1.cs,
“fixed ui”, 10,2
..

Text,text,text,text
, antal,antal

Main dev

lib/infra/modul1.cs, Bosse,25,50,60
..

text,text,antal,ant
al,procent

Refactoring main
dev

lib/infra/modul1.cs, Bosse,20,30,65
..

text,text,antal,ant
al,procent

Tabell 13. Exempeldata för hur de olika analysmetoderna kan se ut.
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Bilaga 4. I figur 1 nedan visas den kod som skapade grafen.

Figur 1. D3 används för att visualisera ett spridningsdiagram.
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Den första kodraden “var arr = this.props.data” är den array som innehåller den nödvändiga
data från de två metoder som analyserades. Det är den som översattes till csv format innan den
skickades in i den här filen. Resten av koden som krävdes visas i figur 2.

Figur 2. Resten av koden som följer efter det som visas i figur 1.
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Bilaga 5.
Det är scriptet överför all data som utvanns med code maat till en enda fil. Data utvanns från
början med alla metoder separat så att individuella filer med data från varje metod finns. Det
här scriptet slår ihop all data från varje fil.
import os fout=open("out.csv","a") word = "abs-churn, age, author-churn, authors,
communication, coupling, entity-churn, entity-effort,
entity-ownership,
fragmentation, identity,
main-dev,
main-dev-by-revs, messages, refactoringmain-dev, revisions, soc, summary"
#fout.write(word+"\n")
for words in
word.split():
newWord =
words.replace(",","")
newfile =
open(newWord+".cs
v")
fout.write("("+newWo
rd+")\n") for lines in
newfile:
fout.write(lines)
fout.write("(/"+newW
ord+")\n")
newfile.close()
fout.close()
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Bilaga 6.
I tabell 1 nedan finns alla URL:s för varje projekt som användes för att testa korrelation.
Namn

Url

DeepSpeech

https://github.com/mozilla/DeepSpeech

Squoosh

https://github.com/GoogleChromeLabs/squ
oosh

Keras

https://github.com/keras-team/keras

Lux

https://github.com/LUX-Core/lux

Openmct

https://github.com/nasa/openmct

Xsstrike

https://github.com/s0md3v/XSStrike

Leaflet

https://github.com/Leaflet/Leaflet

Tabell 1. De projekt vars data som användes för att genomföra studien.
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Bilaga 7.
Här samlas ytterligare detaljer kring skapandet av konfidensintervall. Värdena beräknades
manuellt med stöd av Excel. Nedanför illustreras olika värden som var nödvändiga för
kalkyleringen. Till exempel finns där z’ vilket är Fisher z omvandlingen av
korrelationskoefficienten r. Under det SE vilket är standardavvikelsen med formel 1 / sqrt(n 3). Efter det följer z värdet för en z distribution vilket är 3.290563 för ett konfidensintervall på
0.1%. Signifikansnivån ligger på 0,001 vilket syns under z värdet. Efter det kommer själva
beräkningen för konfidensintervallet vilket är formeln z’(r) +- zscore(alpha)/sqrt(n -3).

Figur 1. De värden som användes för att beräkna konfidensintervall för alla projekt
involverade i studien.

45

