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MIERZYMY JAKOŚĆ KODU
W projektach, w których rozmiar kodu źródłowego liczony jest w set-
kach tysięcy lub nawet w milionach linii i modyfikowany jest codzien-
nie przez wielu programistów naraz, trudno jest zapanować nad ja-
kością kodu zupełnie manualnie. Procesy przeglądu kodu (ang. code 
review) bardzo w tym oczywiście pomagają, ale jednak wszyscy jeste-
śmy ludźmi, czasami zdarza się, że ktoś ma zły dzień, jest zmęczony lub 
po prostu znudzony kolejnym pull requestem do przejrzenia i wpuści 
do repozytorium kawałek kodu, który nie powinien się tam znaleźć.

Warto w takim przypadku skorzystać z rozwiązań zautomatyzo-
wanych. Pakiety takie jak SonarQube pozwalają na wykonanie bar-
dzo drobiazgowych analiz, włączając w to weryfikację pull requestów, 
a także przygotowywanie zbiorczych raportów pomagających ocenić, 
jak dużo pracy kosztować nas będzie doprowadzenie kodu źródłowe-
go do akceptowalnego stanu.

Wśród – nie ukrywajmy – całej masy zalet rozwiązania takie mają 
również kilka wad.

Przede wszystkim często są bardzo kosztowne. Na przykład za 
komercyjne wersje SonarQube w projekcie zawierającym milion linii 
kodu źródłowego rocznie zapłacimy nie mniej niż $20000 (równowar-
tość ok. 95000 PLN), zaś w przypadku 100 milionów linii kodu war-
tość ta wzrośnie do $240000, czyli ok. 1 140 000 PLN). W przypadku 
wielu dużych firm koszt ten jest do zaakceptowania, ale w mniejszych 
niełatwe może być uzasadnienie palenia rocznie kwoty równej nie-
wielkiemu samochodowi osobowemu, bez pewności, czy wartość ta 
w jakikolwiek mierzalny sposób się zwróci.

Kluczowa jest też ilość informacji, które można potem przeło-
żyć na konkretne działania. Visual Studio oferuje na przykład cztery 
podstawowe metryki kodu (liczba linii kodu, złożoność cykloma-
tyczna, liczba zależnych typów oraz współczynnik utrzymywalności 
kodu), ale wartości prezentują zaledwie ogólny obraz i dosyć trudno 
jest na ich podstawie ocenić, za co konkretnie powinniśmy się zabrać, 
by jakość kodu uległa poprawie. Z drugiej zaś strony SonarQube 
– szczególnie w projektach rozwijanych od dekady lub dwóch – po-
trafi zarzucić nas setkami (jeśli nie tysiącami) informacji skalujących 
się od niepotrzebnie wykomentowanego kodu aż do potencjalnych 
nieskończonych zapętleń lub podatności na problemy klasy SQL In-
jection. W praktyce jednak często to nie te błędy stanowią w danym 
momencie największy problem, ale na przykład pokręcone rozwiąza-
nia wprowadzone do kodu przez dawno nieobecnych już programi-

stów, które są składniowo prawidłowe, ale jednocześnie na tyle kre-
atywne, że umykają wykryciu przez generyczne analizatory.

Oczywiście przepisywanie rozwiązań pokroju SonarQube mija 
się z celem, ale z drugiej strony napisanie własnych analizatorów 
kodu źródłowego nie jest wcale aż tak trudnym zadaniem, do czego 
czytelnika postaram się za chwilę przekonać.

PLAN DZIAŁANIA
Mamy do rozwiązania kilka problemów.

Przede wszystkim musimy znaleźć sposób na wczytanie całego 
rozwiązania do pamięci i przetworzenia go w taki sposób, byśmy mo-
gli otrzymać dostęp do jego konkretnych elementów.

Drugim krokiem będzie zaprojektowanie mechanizmu, który po-
zwoli na przejście po tych elementach – tak abyśmy mogli w między-
czasie zebrać potrzebne nam informacje.

Trzecim etapem stanie się wprowadzenie konkretnych analizato-
rów, które zbudują potrzebne nam statystyki. W niniejszym artykule 
zaprezentuję tylko kilka z nich – po jego przeczytaniu dodanie kolej-
nych powinno być już bardzo łatwym zadaniem.

I na sam koniec podrzucę jeszcze kilka pomysłów, jak rozwinąć 
nasz analizator, by stał się jeszcze bardziej funkcjonalny.

Zabierzmy się więc do roboty.

WCZYTANIE ROZWIĄZANIA  
DO PAMIĘCI

Na początku musimy przypomnieć sobie trochę, na czym polega 
analiza kodu źródłowego, wykonywana przez kompilator.

Pierwszym etapem jest analiza składniowa. Polega ona na rozbi-
ciu tekstu kodu źródłowego na pojedyncze składniki (zwane tokena-
mi), takie jak identyfikator, operator czy słowo kluczowe. Tokeny te 
są potem łączone w drzewo reprezentujące kompletne konstrukcje 
– takie jak definicja klasy, metod, wyrażeń i instrukcji.

Kolejnym etapem jest analiza semantyczna, podczas której drze-
wa składniowe są interpretowane, a na ich bazie budowane są z kolei 
drzewa reprezentujące konkretne składniki języka programowania, 
takie jak zestaw (ang. assembly), przestrzeń nazw, klasa czy metoda 
lub instrukcja. Dla przykładu, jeżeli w kodzie źródłowym znajduje się 
słowo kluczowe var, pozwalające na pominięcie typu deklarowanej 
zmiennej, z drzewa składniowego będziemy wiedzieć o jego użyciu, 

Mierzenie metryk kodu C# przy pomocy bibliotek Roslyn
Generowanie metryk kodu jest jednym z najprostszych zautomatyzowanych sposobów we-
ryfikacji jakości kodu źródłowego. Statystyki numeryczne mają tę prostą zaletę, że śledząc 
konkretne wartości, możemy łatwo wskazać na poprawę lub pogorszenie określonego para-
metru. Na rynku istnieją gotowe rozwiązania, przy pomocy których metryki takie możemy wy-
generować, ale czasami zdarza się, że wygodniej jest zrobić to samodzielnie – tym bardziej 
że do dyspozycji mamy świetne biblioteki z rodziny Microsoft.CodeAnalysis, znane niegdyś 
jako projekt Roslyn.
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ale nie dowiemy się bezpośrednio, jaki konkretny typ reprezentu-
je. Z kolei drzewo semantyczne nie będzie już zawierać informacji 
o użyciu tego konkretnego mechanizmu językowego, ale za to bę-
dziemy już znali konkretny typ zmiennej.

Zauważmy, że do zbudowania drzewa składniowego wystarczy 
w zupełności pojedynczy plik z kodem źródłowym. Nie ma znacze-
nia, czy mamy dostęp do odpowiednich zależnych projektów, czy ze-
stawów – istotne jest tylko to, czy znajdujący się w środku kod nie 
zawiera żadnych składniowych błędów. Jeżeli na przykład do zade-
klarowania zmiennej użyjemy typu, który znajduje się poza plikiem 
(lub wręcz nie istnieje), nie ma to żadnego znaczenia – w drzewie 
składniowym znajdzie się tylko informacja dotycząca jego nazwy.

Część analiz można wykonać bezpośrednio na drzewach skła-
dniowych. Siłą rzeczy liczba informacji, które będziemy mogli z nich 
wyciągnąć, będzie jednak bardzo ograniczona. Zła wiadomość jest 
taka, że budowanie drzew semantycznych wymaga skompilowania 
projektu, co jest nieco bardziej złożone od przeanalizowania poje-
dynczego pliku (co możemy zrealizować pojedynczą linijką kodu 
w C#), ale za to dobra – że jest to tak naprawdę również dosyć łatwe 
i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy.

Przede wszystkim musimy oczywiście dołączyć do projektu odpo-
wiednie pakiety z rodziny Microsoft.CodeAnalysis, w szczególności:

 » Microsoft.CodeAnalysis.CSharp, który pozwala na analizę skła-
dniową tego języka,

 » Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Workspaces, który pomaga ana-
lizować projekty i rozwiązania napisane w C#,

 » Microsoft.CodeAnalysis.Workspaces.MSBuild, który pomaga wczy-
tać rozwiązania w postaci projektów MSBuild,

 » Microsoft.Build.Locator, który pomaga odnaleźć na komputerze 
kopię silnika MSBuild, potrzebną do prawidłowego załadowa-
nia rozwiązania do pamięci.

W moim przykładowym projekcie (do którego link znajduje się na 
końcu artykułu) załadowałem również dodatkowe pakiety: Com-
mandLineParser do wygodnego przetwarzania parametrów wywo-
łania aplikacji oraz Serilog do logowania realizowanych operacji. 
Wszystkie wspomniane pakiety są darmowe i dostępne z poziomu 
mechanizmu zarządzania pakietami Nuget.

Dla porządku zamieszczam poniżej krótką metodę główną pro-
gramu, która buduje logger, parsuje parametry wywołania i urucha-
mia proces przetwarzania danych. Ponieważ wiele metod bibliotek 
Microsoft.CodeAnalysis jest asynchronicznych, warto dla święte-
go spokoju oznaczyć główną metodę również jako asynchroniczną 
i mieć tę sprawę z głowy.

Listing 1. Główna metoda programu

static async Task Main(string[] args)
{
    logger = new LoggerConfiguration()
        .MinimumLevel.Information()
        .WriteTo.Console()
        .CreateLogger();

    await CommandLine.Parser.Default
        .ParseArguments<CommandLineOptions>(args)
        .WithParsedAsync(async options => 
            await Execute(options));
}

Załadowanie solucji do pamięci odbędzie się w czterech etapach. 
Po pierwsze, przy pomocy klasy MSBuildLocator odnajdziemy in-
stalacje Visual Studio, by umożliwić prawidłowe załadowanie i zin-
terpretowanie kodu. Po drugie, stworzymy workspace, do którego bę-
dziemy mogli załadować solucję. Po trzecie, wczytamy ją do pamięci, 
by wreszcie na końcu przeprowadzić jej kompilację w celu przygoto-
wania kompletnych drzew semantycznych do dalszej analizy.

Pierwsze trzy etapy są dosyć łatwe do zrealizowania, natomiast 
czwarty wymaga nieco więcej wysiłku. Ponieważ projekty w solucji 
są zwykle zależne od siebie, konieczne jest wstępne wygenerowanie 
grafu ich zależności, wykonania topologicznego sortowania (jeżeli 
projekt X wymaga projektu Y, projekt Y powinien znaleźć się na liście 
przed projektem X), a następnie skompilowania kolejnych projektów 
jeden po drugim. Na szczęście również i te operacje można zrealizo-
wać przy pomocy kilku wywołań.

Implementację wszystkich czterech kroków znajdziemy w Listingu 2.

Listing 2. Wczytujemy i kompilujemy solucję

private static async Task Execute(CommandLineOptions options)
{
    // Set up Visual Studio instance
    var instances = MSBuildLocator
        .QueryVisualStudioInstances()
        .ToList();
    VisualStudioInstance instance = instances.First();
    MSBuildLocator.RegisterInstance(instance);

    // Create a workspace
    logger.Information("Creating workspace");
    MSBuildWorkspace workspace = MSBuildWorkspace.Create();
    if (options.Verbose)
        workspace.WorkspaceFailed += HandleWorkspaceFailed;

    // Load the solution
    logger.Information("Loading solution");
    Solution solution = await workspace
        .OpenSolutionAsync(options.SolutionPath);

    // Compile the solution
    List<(Project, Compilation)> projectData = new();

    ProjectDependencyGraph projectGraph = solution
        .GetProjectDependencyGraph();
    foreach (var project in projectGraph
        .GetTopologicallySortedProjects()
        .Select(pid => solution.GetProject(pid))
        .Where(p => p != null))
    {
        logger.Information($"Compiling {project.Name}");

        Compilation? compilation = await project
            .GetCompilationAsync();
        if (compilation != null)
            projectData.Add((project, compilation));
    }

    // Perform the code analysis
}

Po wykonaniu kodu w zmiennej projectData powinniśmy otrzy-
mać listę par: projekt oraz obiekt reprezentujący dane wygenerowane 
podczas jego kompilacji, zawierające między innymi symbol zestawu 
będący korzeniem drzewa semantycznego. Teraz możemy przystąpić 
do samej analizy.

ANALIZATOR
Drzewo semantyczne składa się z węzłów będących w nomenklaturze 
kompilatora symbolami. Przez symbol rozumiemy pewien zamknięty 
logicznie fragment kodu, na przykład zestaw, przestrzeń nazw, klasę, 
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