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 خالصه 

 

در سال های اخیر به این موضوع که حضور کدهای تکراری باعث مشکل تر کردن نگهداری نرم افزار می شوند، اشاره 

شده است. در حالی که تکرار کد ممکن است سرعت توسعه نرم افزار اولیه را افزایش دهد، بدون شک منجر به بوجود آمدن 

د در طول نگهداری و پشتیبانی نرم افزار می شود. ابزار های زیادی مشکالتی همچون افزایش اندازه کد و عارضه ی تغییر ک

تاکنون برای تشخیص کدهای تکراری بوجود آمده است، این تعدد ابزار ها محقق را در انتخاب آنها دچار سردرگمی میکند. 

ب این ابزار ها توسط محقق این مقاله تالش دارد با ارائه پارامترهایی نوین، مقایسه ای مبسوط را برای ساده سازی انتخا

 انجام دهد. 
 

 کدهای تکراری، نگهداری نرم افزار، توسعه نرم افزار کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه   .1

در طول چند دهه گذشته میزان نیاز به نرم افزار به سرعت افزایش یافته است، بنابراین فشار برای توسعه سریعتر نرم 

قطعه کد های مشابهی هستند که  1. کدهای تکراری[1]بد در نرم افزارها شده است  افزارها است و این امر منجر به کیفیت

نتایج مشابهی را زمانی که ورودی های یکسان ارائه می شوند تولید می کنند. از علل بوجود آمدن کد های تکراری در کد 

 -2 [3]استفاده مجدد از کد با استفاده از کپی و چسپاندن کد  -1:  [2]منبع نرم افزار ها میتوان به این موارد اشاره کرد 

-5نیاز به اطمینان از عملکرد  -4استفاده برنامه نویسان از الگوهای ذهنی  -3پایبندی به سبک خاصی از برنامه نویسی 

 تصادفی، بسته به نوع پروژه خاص.

عارضه تغییر  -1:  [2]تکراری در کد منبع نرم افزار ها می توان به این موارد اشاره کرد  از جمله اثرات حضور کدهای

  [4]تولید اشکاالت جدید  -3افزایش اندازه کد  -2کد 

 : [5]تکراری بطور کلی به رسمیت شناخته شده اند  چهار نوع بعنوان کدهای

خالی، : ساده ترین نوع کدهای تکراری می باشند و نشان دهنده ی کدهای یکسان می باشند که تنها در فضاهای  نوع اول

 کامنت ها و طرح )فرمت، قالب صفحه( دارای تفاوت می باشند.

                                                 
1 Code Clone 
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این نوع از کدهای تکراری، کدهای هستن که از نظر نحوی و دستوری شبیه به هم هستند و تفاوت هایی در :  نوع دوم

 شناسه ها و نوع ها وجود دارد.

 دستورات می باشد.کدهای تکراری هستند که تفاوتشان ناشی از تغییر یا حذف سوم : نوع 

سخترین نوع کدهای تکراری برای شناسایی هستن، که از لحاظ دستوری تفاوت قابل توجهی با هم دارند اما چهارم : نوع 

 در زمان اجرا نتایج مشابهی را در صورت ورود داده های یکسان ارائه می دهند.
از کدهای تکراری موجه است وجود دارد. اما در اکثر با این حال، این واقعیت که در برخی موارد )بسیار کم(، استفاده 

موارد کپی و چسپاندن کد، یک منبع بلقوه برای بسیاری از مشکالت در مراحل بعدی از چرخه حیات نرم افزار است. در 

خیص ر های موجود که برای تشاین مقاله با ارائه پارامترهایی نوین مقایسه ای مبسوط را برای ساده سازی انتخاب ابزا

تکراری ایجاد شده اند، را انجام میدهیم و در انتها به مشکالت و مسائل مربوط به حوزه تشخیص کدهای تکراری  کدهای

 می پردازیم.

 . روش های تشخیص کدهای تکراری2

 : [2]فرایند یافتن کدهای تکراری شامل دو مرحله اصلی است 

 تبدیل کد منبع به نمایش داخلی 

 جستجو برای بدست آوردن کدهای تکراری بوسیله تجزیه و تحلیل نمایش داخلی کد منبع 

هر روش تشخیص تعریف منحصر به فرد خود را برای کدهای تکراری دارد و هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود 

است، و روشی برتر از سایر روش ها در همه ی جنبه ها وجود ندارد. روش های تشخیص کدهای تکراری را می توان به 

 :[6]گروه های اصلی زیر تقسیم کنیم 

 تنی بر تجزیه و تحلیل متنروش مب 

 روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل لغوی 

 ( 2روش مبتنی بر درخت نحو انتزاعیAST) 

 ( 3روش مبتنی بر گراف وابستگی نرم افزارPDG) 

عالوه بر چهار گروه اصلی که ذکر شد روش های دیگری مانند روش مبتنی بر معیار و روش ترکیب شده نیز وجود 

 رها از این روش ها استفاده شده است.دارند و در برخی از کا

 . روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل متن2-1

بارزترین راه برای تشخیص کدهای تکراری است، که بصورت پیداکردن خطوط متن مشابه در کد منبع نرم افزار عمل 

است، که پیشنهاد  [7] برند بیکرمی کند. معمول ترین نماینده از این نوع روش تشخیص کدهای تکراری روش کالسیک 

می کند کد منبع را در سطح خطوط فرد متن تجزیه و تحلیل نمایند، سادگی این روش منجر به این واقعیت است که 

زمانی که قالب بندی )بعنوان مثال، هنگام تقسیم یک خط طوالنی به چند خط کوتاه تر( تشخیص کدهای تکراری غیر 

 ممکن می شود.

 

 

                                                 
2 Abstract Syntax Tree 
3 Program Dependency Graph 
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 تجزیه و تحلیل لغوی . روش مبتنی بر2-2

برای مقابله با چنین تغییراتی بعنوان تغییر قالب بندی کد، می توان از روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل لغوی استفاده 

کرد. روش لغوی با تبدیل کد منبع به مجموعه ای از نمادها شروع می شود، خروجی پس از بررسی زیر توالی های مشابه و 

ن کدهای تکراری مشخص می شود. یکی از مشکالت اصلی برای شناسایی کدهای تکراری مقدار در صورت یافت شدن بعنوا

زیاد داده های مورد ارزیابی می باشد. از نکات مثبت این روش حذف فضاهای خالی و کامنت ها برای حفظ تنها بخش 

 جالب کد و کاهش داده ها می باشد.

ها،   Newlineها، Tabوشته شده، با از بین بردن فضاهای خالی، ن Cکه به زبان  4Weltabبعنوان مثال در پروژه 

 کاهش داده شده است. %33مقدار داده تبدیل شده حدود 

 AST. روش مبتنی بر درخت نحو انتزاعی 2-3

در این روش جستجو برای قطعات کد مشابه در کد منبع از طریق تجزیه و تحلیل زیر درختان مشابه انجام می شود. 

می  O(روش روال کار، مقایسه همه زیر درختان با زیر درختان دیگر است که منجر به پیچیدگی محاسباتی)در این 

 می باشد. ASTتعداد گره ها در  Nشود که در آن 

که  N=10.mخط کد از این روش استفاده کنیم آنگاه خواهیم داشت  Mاگر ما برای یک برنامه با طول متوسط 

ز نظر محاسباتی بسیار دشوار است. بنابراین رویکرد مبتنی بر درخت نحوه انتزاعی راهکارهایی برای کاهش معلوم است ا

 پیچیدگی محاسباتی را ارائه می کند.

 O(آقای باکستر با استفاده از تابع هش ویژه ای پیچیدگی محاسباتی را به ) [8]بعنوان مثال، در مقاله 

 کاهش می یابد. O(تخاب کنیم پیچیدگی به )ان Nرا  Bکاهش داد. اگر مقدار 

 PDG. روش مبتنی بر گراف وابستگی نرم افزار 2-4

مناسب برای تشخیص کدهای تکراری غیر همجوار می باشد، در عین حال دیگر  PDGروش تشخیص مبتنی بر 

روش های تشخیص برای کدهای تکراری غیر همجوار مناسب نیستند. با این حال این روش نمی تواند کدهای تکراری 

همجوار آنهایی می باشند که اِلمنت ها )عناصر( در کد منبع بصورت  . کدهای تکراری غیر[9]پیوسته را تشخیص دهد 

 متوالی قرار نگرفته اند.

این است که استفاده از این روش بر روی سیستم های نرم افزاری متوسط یا  PDGعیب دیگر تشخیص مبتنی بر 

 بزرگ مقیاس، بدلیل وقت گیر بودن این روش مناسب نیست.

ش های شناسایی کدهای تکراری با استفاده از معیار های مهم مورد استفاده در این زمینه انواع رو 1در جدول شماره 

 با هم مقایسه شده اند.

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.bauhaus-stuttgart.de/clones/ 
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 کدهای تکراریمقایسه روش های تشخیص  -1شکل 

پشتیبانی از چند  روش شناسایی

 زبان

شناسایی متد های 

 غیر همجوار

حذف قسمت های 

 غیر ضروری کد

سیستم های 

 بزرگ مقیاس

     مبتنی بر تجزیه و تحلیل متن

     و تحلیل لغویتجزیه مبتنی بر 

     مبتنی بر درخت نحو انتزاعی

     مبتنی بر گراف وابستگی نرم افزار

 تحلیل روش های تشخیص کدهای تکراری بحث و .3

توان روشی را برتر از  خود را دارد و نمی همانطور که عنوان شد هر روش تعریف منحصر به فرد، مزایا و معایب خاص

متن، با توجه به مطالب گفته شده مهمترین ویژگی روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل سایر روش ها در همه جنبه ها دانست. 

سادگی استفاده از این روش می باشد و مهمترین عیب این روش زمانی است که قالب بندی )بعنوان مثال، هنگام تقسیم 

طوالنی به چند خط کوتاه تر( کد منبع تغییر کند، تشخیص کدهای تکراری غیر ممکن میشود. در مورد دومین یک خط 

این روش را حفظ اثر بخشی در  ه و تحلیل لغوی مهمترین ویژگیروش تشخیص کدهای تکراری یعنی روش مبتنی بر تجزی

های خالی و کامنت ها برای حفظ تنها بخش زمان تغییر قالب بندی و همچنین نکته مثبت دیگر این روش حذف فضا

ارائه راهکارهایی  ،مهمترین موضوع. در روش مبتنی بر درخت نحو انتزاعی می توان عنوان کردجالب کد و کاهش داده ها 

استفاده از این  برای کاهش پیچیدگی محاسباتی می باشد، از نکات منفی این روش می توان به این موضوع اشاره کرد که

ر روی سیستم های نرم افزاری متوسط یا بزرگ مقیاس، بدلیل وقت گیر بودن مناسب نمی باشد. چهارمین روش روش ب

ین روش نسبت به سایر تشخیص کدهای تکراری روش مبتنی بر گراف وابستگی نرم افزار می باشد که مهمترین ویژگی ا

در تشخیص کدهای غیر همجوار با مشکل روبرو که سایر روش ها  ، امکان تشخیص کدهای غیر همجوار می باشدروش ها

هستن، از نکات منفی این روش همانند روش مبتنی بر درخت نحوه انتزاعی استفاده روی سیستم های متوسط و بزرگ 

 مقیاس بدلیل وقت گیر بودن مناسب نمی باشد.

استفاده از روش ها و پارامتر های در ادامه چند مقاله به همراه ابزار ارائه شده در زمینه تشخیص کدهای تکراری با 

 معرفی شده را مورد بررسی قرار می دهیم.

منبع  کدهای تکراری در کدو همکارانش یک تکنیک برای شناسایی  Kamiyaآقای  [10]در مقاله  2002در سال 

قوانین  -1بر اساس المنت های زیر است :  این روش  معرفی کردند. CCFinderبزرگ پیشنهاد و روش خود را به نام 

این سه عنصر تالش برای بهبود عملکرد و بهره وری  ،تکنیک های بهینه سازی -3یک مقایسه مبتنی بر نشانه  -2تغییر 

. پس از آن ، همه این  می شوددر مرحله اول کد منبع به نشانه تبدیل  تشخیص کدهای تکراری در کد منبع می باشند.

از روی همین  کدهای تکراریسپس تشخیص  بصورت یک متن طوالنی داخل یک فایل نشانه مجزا قرار می گیرند. نشانه ها

فایل انجام می شود. در طی فرایند تجزیه و تحلیل نشانه ها ، فضای خالی بین نشانه ها حذف شده و این کاراکتر ها به 

نشانه ها با استفاده از قوانین تبدیل ، تبدیل می شوند. در  ای از در مرحله دوم ، دنباله مرحله قالب بندی ارسال می شوند.

در مرحله سوم ، پس از تغییر و  ها ، فضا های نام دور انداخته می شوند. Operatorsاین مرحله کاراکتر های خاص ، 

، روش پیشنهادی  در مرحله چهارم و پایانی .شناسایی می شوند بعنوان کدهای تکراریتحول گام دوم ، جفت های یکسان 

نشان  [10]نتایج آزمایشات در مقاله  اصلی می باشد. کد منبعدر واقع کپی پیست کردن موارد و تبدیل آنها به شماره خط 

استخراج  Java  ،C++  ،C  ،COBOLاز کد زبان های مختلف از جمله  کدهای تکراریداده شده است که می تواند 
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کدهای اما خطا های این تکنیک در تشخیص  کدهای تکراریخیلی کارآمد است در تشخیص  CCFinderبا اینکه  کنیم.

 زبان های برنامه نویسی مختلف آمده اند ، است. کد منبعکه از  تکراری
و همکارانش یک روش جدید برای تشخیص کدهای تکراری پیشنهاد  Wahlerآقای  [11]در مقاله  2004در سال 

شان متکی بر اقالم پرتکرار است. کارکرد روش پیشنهادی به اینصورت است که : در مرحله اول از کامپایلر های روش کردند.

مختلف سورس کد را به عنوان ورودی می گیرد ، سپس یک کد سازگار از ورودی با استفاده از یک تجزیه کننده مربوطه 

دن اقالم مکرر عامه پسند برای تولید مجموعه اقالم مکرر استفاده ایجاد می کند. در مرحله بعد با استفاده از روش پیدا کر

اگرچه نتایج تجربی نشان می دهند  در مرحله آخر آن را حذف یا بعنوان مجموعه اقالم تکراری تشخیص می دهد. میکند.

خیص به دو نوع که این روش می تواند برای تشخیص کدهای تکراری از کد منبع کارآمد و دقیق باشد ، اما این نوع تش

 محدود شده است. کدهای تکراری
منبع  کددر  تکراری کدهایپیدا کردن  همکارانش یک روش برای تشخیص و و Basitآقای  [12]در مقاله 

 کدهای تکراریساده  ب(  کدهای تکراریپیشنهادی کرده اند. روش خود را بر مبنای یک روش مبتنی بر پیدا کردن  الف( 

و پیدا کردن خوشه های  قالم پرتکرار و انجام خوشه بندیموجود در فایل های مختلف با استفاده از کاویدن مجموعه ا

گام اول داده ها در  ،در مرحله اول ، فایل ورودی به نشانه تبدیل شده اجرا به این شرح است : درون .انجام داده اند مشابه

در منابع مختلف بوسیله استفاده از روش  کدهای تکراری، که تشخیص را برای مرحله دوم آماده می کند فرمت مناسب

اجرا  ++Cی بهره وری با استفاده از کامپایلر انجام می شود. روش پیشنهاد شده برای اندازه گیر پرتکرارمجموعه اقالم 

ها را پیدا کنید ، اما این تشخیص فقط بر یک زبان برنامه نویسی  کدهای تکراریاگر چه با این روش میتوان  .است شده

 .محدود است

برای تشخیص کدهای  CP-Minerآقای لی و همکارانش ابزار مفیدی با عنوان  [13]در مقاله  2002در سال 

در سورس کد  کدهای تکراریروش ارائه شده در اعمال تکنیک های داده کاوی برای شناسایی  تکراری پیشنهاد کردند.

خطا های مرتبط با کپی  -2 کدهای تکراریتشخیص قطعه  -1های بزرگ است. روش پیشنهادی دو ویژگی اصلی دارد : 

کل استخراج توالی های مکرر پیست .کارهایی که دنبال می کند : در مرحله اول : روش پیشنهادی، تغییر مشکل به مش

استفاده کرده است. برای سرعت  CloSpanنویسنده برای تشخیص بخش عمومی کپی پیست از الگوریتم  انجام می دهد.

در  بخشیدن به روند ، نویسندگان بوسیله استفاده از روش استخراج توالی مکرر ، مقایسات غیر ضروری را از بین می برند.

به منظور بررسی کارایی این  یشنهادی پیدا کردن کدهای تکراری که منبع اصلی از اشکاالت هستند.مرحله دوم : از روش پ

دقیقه  12-11روش ، آزمایش های مختلفی انجام شد . نتایج نشان داد که روش پیشنهادی در زمان اجرا بهینه است و 

بیشتر  .بع در هسته لینوکس زمان برده استا در یک قطعه کد منتکراری ر کد 116205 - 101211زمان برای پیدا کردن 

اما دومی کارآمد تر است و است  [13]شبیه به  [10]مقایسه شد و مقایسه نشان داد که اجرای  [13]با  [10]مقاله روش 

بخش های کپی پیست بیشتری را تشخیص می دهد. با این حال ، در حال حاضر توسعه ابزار ها تنها برای برنامه های 

، و ابزار ها تنها مواردی از اشتباهات که پیچیده نیستند را تشخیص می کنند کار می ++Cو  Cنوشته شده با زبان های 

 دهند.
کدهای تکراری و همکاران یک تکنیک جدید برای پیدا کردن  Hummelآقای  [14]در مقاله  2010در سال 

روششان هم افزایشی و هم مقیاس پذیر به کد  عنوان کرده اند. "Novel Index Based"را روش خود  .پیشنهاد داده اند

در مرحله اول کد منبع از یک دیسک خوانده شده  منبع بسیار بزرگ است . روش مبتنی بر افزایش شامل سه مرحله است :

آنها از روش خود در  .یل قرار می گیردنرمال برای هر فاو تبدیل به نشانه می شود. در نتیجه در یک لیست از اظهارات 

در محیط  استفاده کردند. کدهای تکراریمحیط توزیع شده در میان ماشین های مختلف برای ایجاد شاخص و بازیابی 

 آزمایش کردند. ++Cو  Cتوزیع شده آنها روی سورس کد های جاوا ، 
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جدید به نام  کدهای تکراریو همکارانش یک روش تشخیص  Rehmanآقای  [15]در مقاله  2012در سال 

LSCMiner  ارائه کردند و عملکرد این ابزار را با استفاده از داده های دو بعدی ارزیابی کردند.را LSCMiner  برای

این روش با استفاده از یک رویکرد  نوشته شده در بیش از یک زبان کد منبع استفاده می شود. ی تکراریکدهاتشخیص 

مبتنی بر نشانه بطور خودکار الگوهای برنامه نویسی عمومی از کد نرم افزار نوشته شده در زبان های برنامه نویسی مختلف 

از چهار جزء تشکیل  LSCMinerمعماری  را استخراج می کند. هو غیر  VB6 و #C  و VB.NET و ++C و Cمانند 

با توجه به نتایج ارائه شده  .کدهای تکراریشده است : خواندن کد ، تبدیل به نشانه ، اختصاص مقدار هش ، و شناسایی  

رفی شده در روش معرفی شده در این مقاله در مقایسه با ابزار های مع کدهای تکراریدر این مقاله ، سرعت شناسایی 

 عملکرد بهتری داشته است. [13]و  [10]مقاالت 
را معرفی  CCCDاری با عنوان ابزار تشخیص کدهای تکر [16]و همکارانش در مقاله  Krutzآقای  2013در سال 

و از نظر عملکرد مورد ارزیابی قرار دادند. بارزترین ویژگی این ابزار قابلیت شناسایی کدهای تکراری نوع چهار می باشد که 

بعنوان نیرو محرکه برای  Concolicسخترین نوع کدهای تکراری برای تشخیص می باشند. این روش از تجزیه و تحلیل 

اری استفاده می کند. استفاده از این تجزیه و تحلیل کمک به ایجاد یک ابزار قدرتمند تشخیص کدهای کشف کدهای تکر

تکراری می کند، چرا که ویژگی های نحوی کد منبع را در نظر می گیرد. این بدان معنا است که مسائلی مانند نامگذاری ها 

دسر ساز هستند تاثیری روی روش ارائه شده توسط این و کامنت ها که ثابت کرده اند برای تشخیص کد های تکراری در

 قابل مشاهده می باشند. [16]مقاله نخواهند داشت نتایج آزمایشات و عملکرد این ابزار در مقاله 

نرم افزارها را مشاهده  کد منبع موجود در کدهای تکراریمقایسه مقاالت عنوان شده در حوزه شناسایی  2در جدول 

 می نمایید.

 مقایسه مقاالت عنوان شده -2جدول 
 توضیحات زبان کد منبع نوع کدهای تکراری قابل شناسایی ابزار مقاله 

1 [10] CCFinder نوع اول و دوم و سوم C , C++ , Java 

, COBOL 

عدم یکنواختی تشخیص در زبان 
 های متفاوت

 کد تکراری نوع  2محدود به  ++C , C نوع اول و دوم -  [11] 2
 است

به یک زبان برنامه نویسی محدود  Java نوع اول و دوم و سوم - [12] 3
 است

4 [13] CP-Miner نوع اول و دوم و سوم C , C++  کارآمدتر ازCCFinder  ،
 تشخیص کدهای تکراری بیشتر

تست شده در محیط های توزیع  C , C++ , Java نوع اول و دوم و سوم - [14] 5
 شده

6 [15] LSCMiner نوع اول و دوم و سوم C , C++ , C# , 

Java , VB6 , 

VB.Net , ... 

 -ذخیره در آرایه دو بعدی
 اختصاص مقدار هش به هر نشانه

7 [16] CCCD نوع اول و دوم و سوم و چهارم C , C++ , C# , 

Java , VB6 , 

VB.Net , ... 

استفاده از تجزیه و تحلیل 
Concolic در نظر گرفتن ،

 ویژگی های نحوی کد منبع
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 بحث و تحلیل ابزار های عنوان شده. 4

نوع کدهای تکراری که قادر به شناسایی هستن و مختلف عنوان شده با توجه به  روشها  ابزار ها و 2در جدول

. با توجه به مطالب عنوان شده اولین ندبعنوان داده ورودی می پذیرند مورد بررسی قرار گرفتهمچنین زبان کد منبعی که 

با توجه به عدم یکنواختی تشخیص کدهای تکراری در کد منبع زبان های مختلف و همچنین   [10]ابزار مورد بررسی 

با توجه به  [13]محدود بودن به چهار زبان کد منبع در مقایسه با سایر ابزار ها ضعیف تر تشخیص داده شد. دومین ابزار 

عدم توانایی در ، عملکرد مطلوب تری را نشان داد اما از نکات منفی این روش این ابزار نتایج شناسایی کدهای تکراری

میتوان عنوان کرد. را منبع کد برای شناسایی  زبان شناسایی کدهای تکراری نوع چهارم و همچنین محدود بودن به دو

هارم چرا ندارد ولی همچنان مشکل شناسایی نوع  سایر ابزار ها به زبان کد منبعسی، محدودیت مورد برر [15]سومین ابزار 

با توجه به استفاده برای استفاده محققان می باشد که ابزار پیشنهادی مقاله  [16]از کدهای تکراری را دارد. چهارمین ابزار 

و توجه به ویژگی های نحوی کد منبع، قادر به شناسایی نوع چهارم کدهای تکراری می  Concolicاز تجزیه و تحلیل 

 باشد که مهمترین ویژگی این ابزار می باشد، از نکات مثبت دیگر این ابزار عدم محدودیت در زبان کد منبع می باشد.

 . مشکالت اصلی در تشخیص کدهای تکراری از کد منبع5

( شرکت کنندگان یک IWDSC) 2003در طول دومین کنفرانس بین المللی تشخیص کدهای تکراری در سال 

 .[17]مسئله عمده و سواالت باز در زمینه تشخیص کدهای تکراری ارائه کردند  55لیست از 

. معلوم شد [6]وضعیت فعلی در پیدا کردن کدهای تکراری را مطرح نمود  روی کوردی، آقای 2005در آگوست سال 

ه در بیش از پنج سال گذشته، بسیاری از سواالت حل نشده باقی مانده است. مهمترین مسائل باز که بیشترین تاثیر را در ک

 تشخیص کدهای تکراری دارد عبارت اند از :

 . تعریف رسمی از کدهای تکراری5-1

در حال حاضر هیچ تعریف رسمی و دقیقی از آنچه که کدهای تکراری نامیده می شود وجود ندارد و همه تعاریف 

 مورد استفاده در مقاالت و کارها، غیر رسمی اند و یا بصورت کامل و غنی نیستند. 

 . بررسی تشخیص کدهای تکراری5-2

ای از تجزیه و تحلیل نتایج توسط متخصص می  تقریبا همه روش های تشخیص موجود در حال حاضر شامل مرحله

باشد. یکی از مشکالت در این مورد از بین بردن دخالت انسان در تشخیص کدهای تکراری است و نیاز به اتوماتیک کردن 

 این فرایند است. این امر مستلزم این است که قادر به تعیین ارتباط بین کدهای تکراری های شناخته شده باشیم.

 م کامل بودن و صحت تشخیص. عد5-3

هیچ یک از روش های موجود برای تشخیص کدهای تکراری عملکرد رضایت بخش، کامل و دقیقی ندارند و روش 

 های تشخیص موجود برای کاربرد های صنعتی کافی می باشند.

های تشخیص  برای اینکه قادر به تشخیص کدهای تکراری، برنامه های کاربردی صنعتی باشیم نیاز به توسعه روش

 بطور کامل و با دقت باالست.
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 . اثر کدهای تکراری بروی کیفیت نرم افزار5-4

اگرچه برخی از کارهای برجسته این سوال که درجه تاثیر کدهای تکراری در نرم افزار به ظاهر از انواع مختلف خطا ها 

است روی کیفیت نرم افزار تاثیر داشته است، اما مطالعات جدی که نشان دهد چه مقدار و چگونه کدهای تکراری ممکن 

 باشد انجام نشده است. از جمله معیار های کیفیت می توان قابل اطمینان بودن ، امنیت ، قابلیت تغییر و غیره را اشاره کرد.

 . تجسم کدهای تکراری5-5

به تازگی بحث تجسم اطالعات توجه زیادی را به خود جلب کرده است. انتخاب روشی برای نمایش داده ها بصورت 

 .[18]درست و قابل مالحظه ای برای درک بهتر و تجزیه و تحلیل راحتر اطالعات 

 نتیجه گیری. 6

در این مقاله یک بررسی بروی الگوریتم های تشخیص کدهای تکراری انجام دادیم، مزایا و معایب هر روش را با توجه 

به معیار های تاثیر گذار در این حوزه را عنوان کردیم. در ادامه تعدادی از مقاالت و ابزار های تشخیص کد های تکراری که 

د را مورد مقایسه و ارزیابی قرار دادیم، بصورتی که محقق با استفاده از مطالب عنوان شده  در سال های اخیر ارائه شده ان

در انتخاب ابزار با شناخت بیشتری عمل نماید. در بخش آخر مقاله به مشکالت و مسائل موجود در حوزه کدهای تکراری 

 پرداختیم و مهمترین مسائل این حوزه را عنوان کردیم. 
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