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Tiivistelmä 

Ohjelmistojen koodimäärät kasvavat vauhdilla ja usein ohjelman ensimmäiset koodirivit 
ovat jo vuosia vanhoja. Monissa tapauksissa kiire tai alkuperäisen 
ohjelmistoarkkitehtuurin jäykkyys johtaa vaatimusten muuttuessa huonoihin 
ohjelmointiratkaisuihin ja samalla ohjelman rakenteen heikkenemiseen. Muutosten 
tekeminen huonosti rakennettuun ohjelmaan voi vaatia kehittäjältä paljon aikaa, mikä 
näkyy välittömästi ohjelmiston kehityskustannuksissa. Koodin rakennetta voidaan 
eheyttää refaktoroimalla, mutta suurten koodimäärien refaktoroiminen manuaalisesti on 
hidasta ja vaatii kokemusta. Tässä työssä tutkin, millaisia ohjelmia refaktoroinnin 
automatisointiin on tehty ja miten ohjelmat toimivat. Osana tutkimusta selvitin, miten 
refaktorointiohjelmia on aikaisemmin arvioitu ja minkälaisia ongelmia refaktoroinnin 
automatisointiin liittyy. Automaation taso ja refaktorointimenetelmät vaihtelevat 
ohjelmissa runsaasti, mikä vaikeutti arviointia huomattavasti. Useimmat tutkitut 
automaattiset refaktorointiohjelmat on suunniteltu hyvin spesifiseen tehtävään, mikä 
rajoittaa ohjelmien laajempaa hyödyntämistä käytännössä. Täysin automaattisia, monia 
refaktorointimenetelmiä tukevia ohjelmia joudumme vielä odottamaan. 
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1. Johdanto 

Ohjelmistot usein kehittyvät ja samalla kasvavat vielä kauan niiden alkuperäisen 
toteutussuunnitelman mukaisen valmistumismääritelmän täyttymisen jälkeen. Lähes 
sääntönä muutokset alkavat jo varhain ohjelmiston kehitysvaiheessa, kun ohjelman 
tilaaja muuttaa vaatimuksiaan tai ohjelman toteutuksessa huomataan sellaisia ongelmia, 
joita ei suunnittelussa osattu ottaa huomioon. Perinteisen mallin mukaan ohjelmien 
testaaminen on myös jätetty ohjelman kehityskaaren loppuun, minkä seurauksena 
testaus jää monessa tapauksessa vajaaksi ja asiakkaalle päätyy heikosti testattu tuote. 
Heikoista testauskäytännöistä ja nopeasti tehdyistä pikaratkaisuista koostuvan ohjelman 
koodia sanotaan perinnekoodiksi (engl. legacy code) ja arkkitehtuurin kannalta voidaan 
puhua myös koodin rapistumisesta (engl. software decay). Rapistumista vastaan on 
kehitetty menetelmä nimeltään refaktorointi, jonka avulla ohjelman rakennetta voidaan 
eheyttää, ilman että ohjelman toiminnallisuus muuttuu. (Feathers, 2004; Fowler & Beck, 
1999; Lippert & Roock, 2006.) 

Refaktoroinnin kannalta perinnekoodin suurimpia ongelmia ovat heikko dokumentointi, 
olemattomat yksikkötestit sekä vahvat sidokset, jotka vaikeuttavat refaktorointia ja 
testausta. Heikko dokumentaatio ja testien puuttuminen vaikeuttavat koodin 
ymmärtämistä ja testien puute tekee myös koodista hyvin muutosherkän (Feathers, 
2004). Vahvat sidokset taas vaikeuttavat testien tekemistä ja refaktorointia, koska 
testien eristäminen vaatii liian suuren ympäristön simulointia valeluokilla ja -metodeilla, 
ja refaktorointien tekeminen voi vaatia sidosten raakaa purkamista ennen kuin koodia 
voidaan työstää (Feathers, 2004; Koskela, 2008). Suurten perinnekoodia sisältävien 
ohjelmien refaktorointi on näistä syistä usein työlästä, eikä sitä välttämättä nähdä 
tarpeellisena, koska refaktoroinnista saatavat hyödyt eivät aina konkretisoidu 
välittömästi (Feathers, 2004; Lippert & Roock, 2006). Poikkeuksena ovat tapaukset, 
joissa refaktoroinneilla voidaan välttää suuremmat rekonstruoinnit, kun olemassa 
olevaan koodiin on mahdotonta tai liian vaikea toteuttaa vaadittuja muutoksia (Fowler 
& Beck, 1999).  

Käsin refaktoroiminen voikin pahimmillaan olla erittäin hidasta ja jopa menetelmän 
puolestapuhujien mielestä ajanhukkaa (Feathers, 2004; Fowler & Beck, 1999; 
Kerievsky, 2005). Refaktorointinopeuden parannukseksi on jo menetelmän synnyn 
alkuajoilta kehitetty automaattisia refaktorointityökaluja, jotka toteuttavat haluttuja 
rakennemuutoksia napinpainalluksella (Opdyke, 1992). Automaattisten 
refaktorointityökalujen hidasteena on vielä monissa tapauksissa refaktoroitavien 
kohteiden tunnistaminen ja edelleen automatiikan hyödyntäminen tunnistettuihin 
kohteisiin luotettavasti (Meszaros, 2007; Herbold, Grabowski & Neukirchen, 2009; 
Wright, Jasper, Klimek, Carruth, & Wan, 2013). Refaktoroitavat kohteet tunnistetaan 
lähes aina koodin hajuiksi luokitelluiksi ongelmiksi ja hajujen automaattiseen 
tunnistamiseen koodista on kehitetty myös useita työkaluja (Tsantalis, Chaikalis, & 
Chatzigeorgiou, 2008; Wake, 2004).  

Tässä tutkimuksessa tehdään kirjallisuuskatsaus refaktoroinnin automatisoinnista 
tehtyyn tutkimukseen ja pyritään tutkimusten tulosten perusteella selvittämään, kuinka 
hyvin koodin hajujen automaattinen tunnistus on saatu toimimaan yhdessä 
automaattisen refaktoroinnin kanssa. Tutkimuksen pääkysymyksenä selvitetään, 
millaisia automaattisia refaktorointiohjelmia on olemassa ja miten ne toimivat. 
Löydöksiä arvioidaan kolmen alikysymyksen perusteella: 
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1. Miten refaktorointiohjelmat eroavat toisistaan? 

2. Miten refaktorointiohjelmien laatua voidaan tutkia? 

3. Millaisia ongelmia refaktorointiohjelmien automatisointiin liittyy? 

Aiheesta tehdyissä tutkimuksissa ryhmät usein tutkivat oman refaktorointityökalunsa 
toimintaa tietynlaisten hajujen tunnistamisessa ja vastaavan korjaavan 
refaktorointimenetelmän onnistumisessa. Kehitetyt työkalut yhdistävät usein jo 
olemassa olevia työkaluja pienin muunnoksin terästettyinä, mutta osassa tutkimuksista 
esitellään myös ohjelmia, jotka keskittyvät aivan erityisiin kooditeknisiin osa-alueisiin. 
Tämän tutkimuksen alussa esitellään refaktoroinnin teoriaa sekä aiempia tutkimuksia 
automaattisista refaktorointiohjelmista, jotta lukijalle muodostuu peruskäsitys aiheesta. 
Teoriaosuuden jälkeen esitellään tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmä, jota seuraa 
tulosten pohdinta ja yhteenveto. 
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2. Tutkimusmenetelmät 

Tutkielma perustuu pelkästään aiempaan tutkimukseen, joten aiempien tutkimusten 
haku on tärkeä osa tätä työtä. Aiempien tutkimusten hakumenetelmät koostuvat pääosin 
alan tietokantoihin tehtävistä hakusanoista sekä helmenkalastustyylisestä lähteiden 
etsimisestä. Refaktorointiaiheisia kirjoja on myös useita ja aiemmin ohjelmistotekniikan 
kurssilla olin törmännyt Martin Fowlerin kirjaan Refactoring: Improving design of 
existing code, jota muun muassa Michael Feathers, Martin Lippert ja Stefan Roock 
pitävät refaktoroinnin yhtenä tärkeimpänä lähdeteoksena (Feathers, 2004; Lippert & 
Roock, 2006). Fowlerin kirjan lisäksi olen Google-hakupalvelusta etsimällä löytänyt 
kuusi muuta refaktorointiaiheista kirjaa, joiden sisältöä yhdistelemällä saadaan vakaa 
peruskäsitys refaktoroinnista. Kirjojen lisäksi olin jo aiemmin selvittänyt aiheeseen 
liittyvää lähdetarjontaa tutkimusmateriaalia sisältävistä tietokannoista ja tiesin, että 
IEEE Xploren digitaalisesta kirjastosta löytyy paljon tieteellisen julkaisun kriteerit 
täyttävää materiaalia. Yleisesti ottaen hyväksyn lähdemateriaaliksi kaikki laadukkaissa 
tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistut tekstit sekä alan kirjallisuuden. Lähes kaikki 
lähdemateriaaliksi hyväksymäni lehtijulkaisut käyttävät vertaisarviointia ja ovat 
saavuttaneet vähintään tason 1 Julkaisufoorumi-luokituksen. Vähemmän virallisia 
tutkimuksia käsittelen erityisen kriittisesti ja tarkkailen esimerkiksi tutkimuksessa 
hyödynnettyjen viittausten määrää ja laatua. 

Aloitin tutkimuksen IEEE Xploren tietokannasta hakemalla sanalla ”refactoring”, joka 
tuotti yli tuhat hakutulosta. Hakutulos antoi mielestäni hyvän kuvan aiheen suosiosta. 
Hakutuloksissa artikkelit oli hyvin nimetty kuvaamaan artikkelin sisältöä ja tämän 
perusteella saatoin todeta tulosten sisältävän monimuotoisesti asiaa refaktoroinnista. 
Sivustokohtaisten hakuohjeiden perusteella rajasin hakua yksinkertaisesti muotoon 
”automated refactoring”. Tulosten määrä oli näillä sanoilla alle 200 ja relevanssin 
mukaan järjestetyt tulokset vastasivat otsikoinniltaan odotettuja tuloksia. Lisäsin 
hakuehtoihin vielä synonyymin automatisoinnille ja järjestin tulokset uusimmasta 
vanhimpaan. Hakulause ”(((automatic) OR automated) AND refactor*)” tuotti 344 
tulosta ja uusimpien artikkeleiden joukosta löytyi välittömästi kaksi varteenotettavaa 
lähdettä. Selailemalla otsikoita löysin kiinnostavia artikkeleita, jotka latasin 
myöhemmin tutkittaviksi. Otsikoista etsin silmämääräisesti automaattiseen 
refaktorointiin liittyviä artikkeleita ja jätin huomiotta kaiken ympäröivän kohinan, kuten 
työkalut, jotka generoivat automaattisesti testejä refaktorointien validointiin.  

Refaktoroinnin automatisointiin liittyy käytännössä aina jokin ohjelmointialustaan 
integroitu työkalu tai lisäosana ladattavissa oleva apuohjelma. Tästä syystä suoritin 
IEEE:n tietokantaan haun myös sanoilla ”refactoring tool”. Poimin muutamia erityisen 
hyvin sopivia lähteitä relevanssin mukaan järjestetyistä tuloksista. Tutkimuksissa on 
esimerkiksi arvioitu TRex-työkalun suorituskykyä (Baker, Evans, Grabowski, 
Neukirchen, & Zeiss, 2006).  Päivämäärän mukaan järjestetyissä tuloksissa näkyivät 
samat hakuosumat kuin aikaisemmin käyttämilläni hakusanoilla. Aiheen rajaaminen 
edelleen on vaikeaa, koska hakusanat ovat varsin täsmällisiä ja poissuljettavia sanoja ei 
kovin montaa ole. Tämä johtuu siitä, että monissa teksteissä tutkielman varsinainen aihe 
automaattinen refaktorointi ja muut asiat, kuten automaattisten testien refaktorointi, 
voivat olla eri tavoin esillä. Molemmista aiheista on tutkimusta ja molemmat aiheet 
voivat sisältyä saman tutkimuksen tekstiosioihin. 
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Loput lähteistä haravoin pelkän refaktoroinnin tuottamista hakutuloksista julkaisuajan ja 
otsikon mielekkyyden perusteella. Tämän jälkeen suoritin haut samoja sanoja 
hyödyntäen Elsevier Science Direct kannasta ja valitsin jälleen kiinnostavimmat ja 
tuoreimmat artikkelit, jotka latasin myöhempää tarkastelua varten. Lähde-ehdokkaita 
kertyi tällä menetelmällä lähes 60, joten tarkemman rajauksen tein tutkimusten 
johdanto-osioiden ja tutkimustulosten silmäilyn perusteella. Viimeisenä 
hakumenetelmänä otin käyttöön helmenkalastuksen, kun olin löytänyt mielestäni hyvän 
tutkimuksen automaattisesta refaktorointityökalusta Spartanizer (Gill & Orrù, 2017b). 
Kyseisessä tutkimuksessa on runsaasti mainintoja muista refaktorointityökaluista, ja 
lähteitä seuraamalla sain kasattua kohtalaisen kattavan kokoelman eri työkaluista ja 
niihin liittyvistä tutkimuksista. Aiemmin löytynyttä TRex-ohjelmaan kohdistuvaa 
tutkimusta lähemmin tarkastellessani paljastui, että kyseinen tutkimus keskittyy 
erityiseen testaukseen kehitettyyn ohjelmointikieleen TTCN-3, minkä vuoksi jätin 
tutkimukseen tarkemmin perehtymisen tämän tutkielman ulkopuolelle 

Lähdemateriaalin koonnin ja analysoinnin jälkeen tutkimukseni kohdistui aiempien 
tutkimusten sisältöön. Vertailun tärkeimpinä kohteina olivat tutkijoiden käyttämät 
tutkimusmenetelmät sekä automaattisten refaktorointityökalujen pääominaisuudet. 
Tutkimusmenetelmiä vertailemalla arvioin tutkimustulosten keskinäistä 
vertailukelpoisuutta. Refaktorointityökalujen ominaisuuksia tutkimalla saatoin 
puolestani selvittää, ovatko itse työkalut mielekkäästi vertailtavissa keskenään ja 
voidaanko ohjelmien laatua arvioida olemassa olevilla kriteereillä. Samalla kartoitin 
automaattisten refaktorointiohjelmien kehitykseen liittyviä ongelmia ja yritin etsiä 
mahdollisimman hyviä ratkaisuja löytyneisiin ongelmiin. 
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3. Refaktorointi 

Refaktorointi on koodin muokkaamista pienillä yksittäisillä muutoksilla helpommin 
hallittavaan, laajennettavaan ja luettavaan muotoon siten, että refaktoroidun koodin 
ulkoinen toiminta ei muutu (Fowler & Beck, 1999). Fowler luonnehtii refaktorointia 
myös kurinalaiseksi menetelmäksi, jota hyödyntämällä koodia saadaan siistittyä ilman 
regressiosta aiheutuvia bugeja. Refaktorointi koostuukin itsenäisistä, yksittäisistä 
kurinalaisesti toteutettavista refaktoroinneista, joilla on tietyt tavoitteet ja edellytykset. 
Refaktorointia tehdään perinteisesti käsin, mutta nykyaikaiset ohjelmointialustat 
sisältävät usein myös mahdollisuuksia automaattiseen refaktorointiin, mikä nopeuttaa 
työtä huomattavasti (Feathers, 2004). 

3.1 Refaktoroinnin tavoitteet 

Fowler mainitsee kirjassaan, että refaktoroinnin tavoite on parantaa koodia. Jotta tähän 
voidaan pureutua tarkemmin, täytyy ymmärtää myös ohjelmistokehityksen ongelmia. 
Ohjelmia muokataan ja kehitetään usein pitkällä aikavälillä, useiden eri tekijöiden 
toimesta. Ongelmaksi muodostuu usein vanhanaikaiset kehitysmenetelmät, jotka eivät 
taivu erityisen hyvin kehityksen aikana tapahtuviin muutoksiin. Refaktorointia 
kipeimmin tarvitsevat ohjelmat ovatkin suunniteltu toimimaan täsmälleen alkuperäistä 
suunnitelmaa vastaavalla tavalla. Michael Feathersin mukaan, kun tällaisiin ohjelmiin 
tehdään muutoksia esimerkiksi asiakkaan pyynnöstä, ohjelman rakenne rapistuu. 
Koodin rapistuminen puolestaan voi vaikeuttaa uusien ominaisuuksien toteuttamista tai 
jopa tehdä siitä mahdotonta. (Feathers, 2004.) Stefan Roock ja Martin Lippert toteavat 
myös absoluuttisen täydellisen suunnittelun olevan yleensä mahdotonta. Käytännössä 
toteutuksen aikana ilmenee usein uusia ongelmia, joita suunnitteluvaiheessa ei ole 
osattu ottaa huomioon. Tällaisissa tapauksissa ongelman paikantaminen voi jo 
muodostua itsessään ongelmaksi, kun ei tiedetä missä kohti koodia muutoksia tulisi 
tehdä. (Roock & Lippert, 2006.) 

Rapistunutta koodia voi olla yhdessä projektissa valtavia määriä, joten koko koodin 
uudelleenkirjoittaminen ei ole järkevää (Feathers, 2004). Refaktoroinnin avulla 
voidaankin keskittyä eheyttämään rapistunutta rakennetta pieni pala kerrallaan, ilman 
tarvetta ymmärtää koodin toimintaa täydellisesti. Useita yksittäisiä refaktorointeja 
tekemällä saadaan ohjelman rakennetta muutettua joustavammaksi. Ohjelman 
kehitysvaiheessa tehdyt muutokset, joita ei suunnittelussa ole otettu huomioon, 
rapistuttavat siis koodia vaikeammin hallittavaan muotoon, kun taas refaktoroinnit ovat 
hallittuja muutoksia, joilla rapistumista pyritään korjaamaan. Fowler kuvaileekin 
refaktorointia rapistumiseen johtavien muutosten täydelliseksi vastakohdaksi (Fowler & 
Beck, 1999). 

3.2 Refaktoroinnin edellytykset 

Refaktoroinnin teorian ja yksittäisten refaktorointimenetelmien tuntemisen lisäksi 
refaktoroinnin yksi tärkeimmistä kivijaloista on yksikkötestaus, jolla varmistetaan, että 
tehdyt muutokset eivät riko ohjelman toimintaa (Fowler & Beck, 1999). Michael 
Feathers puolestaan toteaa, että kunnollisen testikokonaisuuden toteuttaminen voi vaatia 
riippuvuuksien purkamista. Ennen refaktorointia ja vaadittujen testien kirjoittamista 
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voidaankin joutua tekemään hallittuja kompromisseja riippuvuussuhteiden 
purkamiseksi. Purkutöiden päätteeksi on mahdollista kirjoittaa vaadittu testikokoelma ja 
aloittaa kohteen refaktorointi. (Feathers, 2004.)  

Refaktorointia vaativat kohdat on myös tunnistettava koodista, jotta refaktorointia 
voidaan tehdä. Yksi refaktorointikohteista ovat koodin hajut, joiden löytämiseen on 
olemassa lukuisia menetelmiä. Eclipse -ohjelmointialustaan on saatavilla JDeodorant 
apuohjelma, joka etsii koodista erilaisia hajuja. Hajuja tunnistavia apuohjelmia onkin 
tutkittu kohtalaisesti ja JDeodorantin parannusehdotuksena on tutkittu muun muassa 
ehtolauseiden lisäämistä tunnistettaviin hajuihin ja edelleen ehtolauseiden korvaamista 
polymorfisilla metodikutsuilla (Christopoulou, Giakoumakis, Zafeiris, & Soukara, 
2012). 

3.3 Koodin hajut 

Koodin hajut ovat Kent Beckin keksimä termi koodista löytyville refaktoroitaville 
kohteille. Hajuja sisältävä koodi toimii sen hetkisessä tilassaan todennäköisesti ihan 
hyvin, mutta esimerkiksi koodin laajennettavuus ja luettavuus voi olla hyvin heikko. 
Koodin hajut eivät välttämättä ole aloittelevalle ohjelmoijalle aivan helposti 
tunnistettavissa, mutta Fowlerin ja Beckin mukaan epäkohtien tunnistamiseen kehittyy 
taito ohjelmointi- ja refaktorointikokemuksen karttuessa. (Fowler & Beck, 1999.) 

Fowlerin kirjassa on esitelty muutamia hajua, kuten monistettu koodi (engl. duplicated 
code), haulikkokirurgia (engl. shotgun surgery) ja ennakoiva yleistys (speculative 
generality). Monistettu koodi nimensä mukaisesti tarkoittaa saman koodinpätkän 
toistumista monessa paikassa. Esimerkiksi jokin metodi voi olla tällöin monessa 
luokassa sellaisenaan ja korjauksena suoritetaan sopivanlaisia refaktorointeja, joiden 
seurauksena metodeja jää jäljelle vain yksi kappale. Haulikkokirurgia paljastuu, kun 
yksi muutos toisaalla aiheuttaa muutostarpeen useisiin paikkoihin toistuvasti. Tällöin 
voidaan soveltaa erilaisia siirto-refaktorointeja, joilla muutostarpeiden hajanaisuus 
eliminoidaan. Ennakoiva yleistys on haju, joka tekee koodista turhan monimutkaista ja 
vaikeasti ylläpidettävää vain, koska ohjelmoija varautuu mahdollisesti joskus 
tulevaisuudessa tuleviin muutoksiin. Fowlerin mukaan liiallinen yleistys näkyy usein 
esimerkiksi käyttämättöminä parametreina tai abstrakteina luokkina, jotka eivät tee juuri 
mitään. Turhista yleistyksistäkin pääsee eroon refaktoroimalla. (Fowler & Beck, 1999.) 

3.4 Refaktorointimenetelmät 

Refaktorointimenetelmiä kutsutaan myös refaktoroinneiksi. Yksittäisiä menetelmiä on 
Martin Fowlerin sivustolla listattu lähes sata, mutta määrä kasvaa jatkuvasti ja 
esimerkiksi Matteo Orrú ja Yossil Gil tutkivat automaattista refaktorointiohjelmaa, 
jonka todetaan tuntevan yli 150 yksittäistä refaktorointimenetelmää (Gill & Orrù, 
2017b). Fowlerin esittelemät refaktorointimenetelmät ovat nähtävissä liitteen A 
taulukossa. Koska kaikkia menetelmiä ei ole mielekästä esitellä, käymme läpi muutamia 
yleisiä refaktorointeja. Esimerkeiksi on valittu sopivan yksinkertaisia menetelmiä, 
joiden avaaminen toivottavasti helpottaa tutkielman aiheen ymmärtämistä. 
Huomioitavaa on myös se, että esimerkit ovat hyvin pelkistettyjä ja voivat siksi 
vaikuttaa triviaaleilta. 
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3.4.1 Pilko metodi (Extract method) 

Metodin poiminnan tarkoituksena on ylisuurten metodien pilkkominen pieniin, 
helpommin hallittaviin osiin. Suuresta metodista siirretään siten sopiva, itsenäisesti 
toimiva osa koodia uudeksi metodiksi. Pienten metodien etuna on helppo hallittavuus ja 

siirreltävyys (Fowler & Beck, 1999). Esimerkin printQuotation() metodissa 
tulostetaan ensin tarjouksen pohja, jonka jälkeen tulostetaan yksittäisillä komennoilla 
kokonaishinta sekä arvonlisäveron määrä. 

void printQuotation() { 

  printQuotationBase(); 

 

  System.out.println(“Total:  “); 

  System.out.println(“Alv: “ + getAlv()); 

  System.out.println(“Sum: “ + getSum());  

}  

 

Refaktoroinnin tuloksena yksittäiset tulostuskomennot on siirretty omaan metodiinsa 

printSum(), koska ne muodostavat itsenäisesti toimivan kokonaisuuden.   
 

void printQuotation() { 

  printQuotationBase(); 

  printSum(); 

} 

 

void printSum() { 

  System.out.println(“Total:  “); 

  System.out.println(“Alv: “ + getAlv()); 

  System.out.println(“Sum: “ + getSum()); 

}  

  

3.4.2 Korvaa väliaikaismuuttuja kyselyllä (Replace temp with query) 

Väliaikaisten muuttujien korvaaminen suoralla kyselyllä on tarpeen, jos väliaikaista 
muuttujaa ei hyödynnetä kuin kerran (Fowler & Beck, 1999). Fowler myös mainitsee, 
että väliaikaisista muuttujista on hyvä hankkiutua eroon muissakin tapauksissa, mutta 
tällä on usein negatiivinen vaikutus suorituskykyyn. Källén, Holmgren ja Hvannberg 
ovatkin tutkineet refaktoroinnin kvalitatiivisia vaikutuksia tieteellisiin sovelluksiin ja 
toteavat tämän menetelmän suorituskykyä heikentävien vaikutusten olevan merkitsevät 
heidän tutkimassaan tehoa vaativaa laskentaa suorittavassa ohjelmistossa (M. Källén, S. 
Holmgren, & E. Hvannberg, 2014). Väliaikaismuuttujan korvaamista kuvaavassa 

esimerkissä Coupon luokan checkIfCouponHasWinningNumbers() metodissa 

kutsutaan Lottery olion getWinningNumbers() metodia ja sijoitetaan saatu arvo 

muuttujaan winningNumbers. Tämän jälkeen muuttujaa winningNumbers käytetään 
ehtolauseessa.  

Class Lottery { 

   int[] winningNumbers; 

} 

 

Class Coupon{ 

   List<int[]> lotteryNumbers; 

     

   boolean checkIfCouponHasWinningNumbers(Lottery lottery){ 

      int[] winningNumbers = lottery.getWinningNumbers(); 

      foreach(row in lotteryNumbers){ 

         if(winningNumbers == row) return true; 
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      } 

   } 

} 

 

Refaktoroinnin tuloksena väliaikaismuuttuja winningNumbers korvataan suoraan 

getWinningNumbers() metodikutsulla. Esimerkistä voidaan heti huomata 
suorituskykyyn vaikuttavat asiat, kuten yhden muuttujan poistuminen ja metodin 
kutsuminen jokaisen ehtolauseen kohdalla uudestaan.  

Class Lottery { 

   int[] winningNumbers; 

} 

 

Class Coupon{ 

   List<int[]> lotteryNumbers; 

  

   boolean checkIfCouponHasWinningNumbers(Lottery lottery){ 

      foreach(row in lotteryNumbers){ 

         if(lottery.getWinningNumbers() == row) return true; 

      } 

   } 

} 

3.4.3 Siirrä metodi (Move method) 

Metodin siirtämistä käytetään, kun huomataan metodin olevan väärässä paikassa. 
Tarkemmin sanottuna metodi voi olla esimerkiksi väärässä luokassa, kuten Fowler 
kirjassaan osoittaa. Metodin ollessa väärässä luokassa, metodin tarvitsemat resurssit 
sijaitsevat yleensä eri paikassa kuin itse metodi ja sen vuoksi tarvittavat resurssit 
joudutaan erikseen hakemaan saataville. (Fowler & Beck, 1999.) Edellisessä 
esimerkissä väliaikaismuuttujan korvaaminen johti tilanteeseen, jossa toisen luokan 

metodia joudutaan kutsumaan silmukan sisällä. Nyt Coupon luokan 

checkIfCouponHasWinningNumbers() metodissa käydään läpi lotteryNumbers 

listaa ja jokaista kupongin sisältämää riviä kohden pyydetään Lottery luokan oliolta 
oikea rivi vertailua varten. Täten metodikutsuja tehdään enimmillään arvontakupongin 
sisältämän rivien määrän verran.  

Class Lottery { 

   int[] winningNumbers; 

} 

 

Class Coupon{ 

   List<int[]> lotteryNumbers; 

  

   boolean checkIfCouponHasWinningNumbers(Lottery lottery){ 

      foreach(row in lotteryNumbers){ 

         if(lottery.getWinningNumbers() == row) return true; 

      } 

   } 

} 

Refaktoroinnissa checkIfCouponHasWinningNumbers() metodi siirretään Lottery 
luokan sisälle, missä metodilla on suora pääsy voittonumeroon. Tällä kertaa pyydetään 

Coupon luokan oliolta lista kupongin sisältämistä arvontariveistä ja listaa käydään läpi 

verraten jokaista riviä oikeaan voittoriviin winningNumbers. Refaktoroinnin jälkeen 
metodikutsujen määrä vähenee huomattavasti. 
 

Class Lottery { 

   int[] winningNumbers; 
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   boolean checkIfCouponHasWinningNumbers(Coupon coupon){ 

      foreach(row in coupon.getLotteryNumbers){ 

         if(winningNumbers == row) { 

            return true; 

         } 

      } 

   } 

} 

 

Class Coupon{ 

   List<int[]> lotteryNumbers; 

} 

 

Tässä esimerkissä näkyy hyvin refaktoroinnin haasteellisuus ja toisaalta pitkän 
tähtäimen tavoitteellisuus. Yksittäinen refaktorointi ei aina välttämättä tuota selvästi 
parempaa tulosta, mutta useiden pienten refaktorointien tekeminen kurinalaisesti 
parantaa lopulta koodin rakennetta. 

3.4.4 Pilko luokka (Extract class) 

Luokan pilkonta -refaktorointi tehdään, kun luokka on kasvanut liian suureksi ja sen 
ymmärrettävyys on kärsinyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luokassa on paljon 
muuttujia ja dataa, jotka eivät ole keskenään riippuvaisia. Tällöin voidaan luoda uusi 
luokka, jonne itsenäisesti toimivat osat kyseisestä ylisuuresta luokasta siirretään (Fowler 

& Beck, 1999). Seuraavassa yksinkertaisessa esimerkissä Person luokan alle on laitettu 
henkilötietojen lisäksi myös osoitetietoja. 

public class Person { 

 String firstName; 

 String secondName; 

 String socialSecurityNumber; 

String street; 

 String city; 

 String postalCode; 

} 

 

 

Refaktoroinnissa osoitetiedot poimitaan omaksi luokakseen Address, jolloin luokkien 
sisällöt ovat selkeämmin rajatut. 
 

public class Person{ 

 String firstName; 

 String secondName; 

 String socialSecurityNumber; 

} 

 

public class Address { 

 String street; 

 String city; 

 String postalCode; 

} 

 

3.4.5 Parametrisoi metodi (Parameterize method) 

Metodien parametrisoinnilla yhdistetään useita metodeja yhdeksi, silloin kun 
yhdistettävät metodit tekevät samankaltaisia asioita, mutta tarvitsevat eri arvoja. 
Metodille voidaan täten syöttää sopivat parametrit, joiden perusteella parametrisoitu 
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metodi toimii, kuten aiemmat yksittäiset metodit. Parametrisonnin tarkoituksena on 
vähentää metodien määrää ja siten helpottaa metodien käyttöä (Fowler & Beck, 1999). 
Esimerkissä äänenvoimakkuutta voidaan säätää suuremmaksi, joko kutsumalla 

increaseVolumeByOne() metodia tai increaseVolumeByTen() metodia. Kuten 
metodien nimistä voi arvata, toinen funktioista kasvattaa äänenvoimakkuutta yhdellä ja 
toinen kymmenellä. 

public class VolumeController { 

   public void increaseVolumeByOne() 

   public void increaseVolumeByTen() 

} 

 

Refaktoroinnin seurauksena metodit on yhdistetty yhdeksi metodiksi changeVolume(). 
Parametrisoitu metodi ottaa parametrikseen kokonaisluvun, jonka perusteella 
äänenvoimakkuutta säädetään. 
 

public class VolumeController { 

   public void changeVolume(int multiplier) 

} 

3.5 Automaattinen refaktorointi 

Yksittäiset refaktoroinnit ovat hallittuja toimenpiteitä, jotka perustuvat ennalta 
määrättyihin malleihin. Kyseinen järjestelmällisyys mahdollistaa teoriassa 
refaktorointien tekemisen automaattisesti, jolloin havaittuun ongelmaan sovelletaan 
tietynlaiselle ongelmalle ennalta määriteltyä refaktorointimenetelmää. (Fowler & Beck, 
1999.) 

3.5.1 Automaattisen refaktoroinnin edut 

Automaattinen refaktorointi voi nopeuttaa ohjelmointityötä huomattavasti, koska 
refaktoroinnin tekemiseen voi riittää pelkkä napin painallus. Don Roberts ja John Brant 
lainaavatkin Fowlerin kirjassa alan tunnettua asiantuntijaa Kent Beckiä, jonka mukaan 
automaattinen refaktorointityökalu mahdollisti ylimääräisen rakennesuunnittelun 
vähentämisen ohjelmoinnista ja toisaalta työkaluun luottaminen jätti pois ylimääräisen 
miettimisen refaktorointien toteutuksen kohdalla. Lisäksi automattinen refaktorointi 
vähentää testien kirjoittamisen tarvetta, sillä automaattisissa refaktoroinneissa on usein 
tulosten validointi sisäänrakennettuna. (Fowler & Beck, 1999.)  

3.5.2 Automaattisen refaktoroinnin haasteet 

Refaktorointien tekeminen vaatii aina refaktoroitavan kohteen tunnistamisen. Koodin 
hajut ovat yleensä merkki refaktoroinnin tarpeesta ja sopivia kohteita voidaan paikantaa 
esimerkiksi suunnittelumalleja hyödyntämällä. Käytännössä suunnittelumallien 
hyödyntäminen tarkoittaa, että kokeneet suunnittelumallien käyttäjät näkevät koodissa 
tarpeen suunnittelumallin toteuttamiselle ja suunnittelumalliin päästään suorittamalla 
sopivanlainen joukko refaktorointeja. (Fowler & Beck, 1999; Gamma, Helm, Johnson & 
Vlissides, 1995.) Automaattisten refaktorointiohjelmien kanssa suunnittelumallien 
hyödyntäminen on ilmeisesti vielä niin monimutkainen prosessi, ettei aiheesta löytynyt 
tutkimusta. 

Perinteisesti staattinen hajujen tunnistus ja automaattinen refaktorointi ovat erillisiä 
toimenpiteitä, minkä vuoksi tunnistettuihin hajuihin voidaan lähinnä käyttää yksittäisiä 
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automaattisia refaktorointeja. Automaattisten hajujen tunnistusohjelmien ja 
refaktorointityökalujen yhdistämistä on kuitenkin tutkittu onnistuneesti useaan 
otteeseen. Esimerkiksi Herbold ja kumppanit ovat tutkimuksessaan kehittäneet Eclipse-
ohjelmointialustaan lisättävän apuohjelman, joka käyttää rajapintana Eclipsen 
generoimia kirjanmerkkejä. Kyseinen toimintamalli mahdollistaa useiden eri ohjelmien 
sovittamisen keskenään, kunhan koodia analysoiva ohjelma tuottaa Eclipsen 
kirjanmerkin, josta saatava data voidaan tulkita ja lähettää edelleen 
refaktorointiohjelmalle. Tutkimuksessaan Herbold ja kumppanit tunnustavat kuitenkin 
automaattisen refaktoroinnin haasteet ja onnistuneiksi luokitellut tulokset keskittyvät 
vain yksinkertaisiin uudelleennimeämisiin. (S. Herbold et al., 2009.) Toisena 
esimerkkinä mainittakoon Spartanizer-ohjelma, joka tunnistaa ja myös refaktoroi 
kohteet itsenäisesti (Gil & Orrù, 2017b). Spartanizer esitellään tarkemmin tutkielman 4. 
luvussa. 
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4. Aiempi tutkimus 

Automaattista refaktorointia tutkitaan usein empiirisillä menetelmillä ja tutkimuksen 
osana voi olla tutkijoiden itse kehittämä sovellus. Tutkimukset painottuvat luontaisesti 
Java-ohjelmointikieleen, koska Javaan on pitkään ollut saatavilla valmiita työkaluja, 
kuten esimerkiksi hajujen tunnistukseen käytettävä JDeodorant ja Eclipse-
ohjelmointialustaan sisäänrakennettu refaktorointityökalu. 

4.1 Spartanizer 

Matteo Orrù ja Yossil Gil tutkivat Spartanizer nimistä Eclipsen lisäosaa, joka osaa 
hyödyntää noin 150:tä yksittäistä refaktorointia ja suorittaa refaktoroitavalle koodille 
spartalaista ohjelmointitapaa edustavan muokkauksen. Esimerkkinä mainittakoon 
ohjelman sivustolla esitelty yksinkertainen for-silmukan lyhennys Java 
ohjelmointikielessä (SpartanRefactoring, 2017).  

//Koodi ennen refaktorointia 

for(Iterator<String> i = strings.iterator(); i.hasNext();){ 

   bookObject.addNewWord(i.next()); 

}  

   

//Koodi refaktoroinnin jälkeen 

for(String s: strings) 

   bookObject.addNewWord(s); 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen 
yhdistelmää, jossa varsinaisia refaktorointeja arvioidaan tutkijoiden toimesta 
kvalitatiivisesti ja toisaalta refaktorointien määrää ja muutosten mitattavissa olevia 
numeroarvoja tulkitaan kvantitatiivisin keinoin. Tutkimusta voidaan myös luonnehtia 
jossain määrin konstruktiiviseksi tutkimukseksi, sillä tutkimuksen tekijät ovat myös 
tutkittavan ohjelman kehittäjiä.  

Spartalainen ohjelmointi tarkoittaa ohjelmakoodin äärimmäisen minimalistista 
kirjoitusasua, jolloin rivi- ja merkkimäärät ovat mahdollisimman pieniä. Aiemmassa 
tutkimuksessaan tutkijat ovat todennet, että spartalainen ohjelmointityyli helpottaa 
koodin evaluointia, sillä äärimmilleen viety minimalismi tekee koodista 
luonnollisempaa ja tasalaatuisempaa (Gil & Orrù, 2017a). Tutkimuksessaan, 
Spartanizer: Massive Automatic Refactoring, Orrù ja Gil käyttävät ohjelmaa seitsemään 
ammattilaisten kehittämään ohjelmistosysteemiin. Tuloksia arvioidaan koodirivien ja 
merkkien määrän muutoksissa, refaktoroinnin suoritusajassa sekä käsiteltyjen 
tiedostojen lukumäärässä. Tutkimuksen tuloksissa Spartanizer tekee muutoksia 70 %:sta 
87 %:iin tiedostoista, riippuen refaktoroitavasta ohjelmasta. Aikaa refaktoroinnin 
tekemiseen kuluu vähimmillään 13 sekuntia, jolloin muutettavien kohteiden määrä on 
1060. Pisin suoritusaika on 10 minuuttia, jolloin muutoskohteiden määrä on 50000. 
Parhaillaan ohjelma vähentää koodirivien määrää jopa 10,3 % ja vähimmillään 3,5 %. 
Merkkien määrää ohjelma vähensi 0,8 % - 4,4 %. (Gil & Orrù, 2017b.) 
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4.2 Eclipse, IntelliJ IDEA, JDeodorant, RefactorIT 

Italialainen yliopiston tutkijaryhmä on julkaissut tutkimuksen, jossa he tutkivat 
erilaisten refaktorointityökalujen vaikutusta koodin hajujen poistamiseen. He vertailevat 
tutkimuksessaan Eclipse, IntelliJ IDEA, JDeodorant ja RefactorIT -ohjelmien toimintaa 
Java-koodin refaktoroinnissa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. 
Tutkimuksessa olevista ohjelmista ainoastaan JDeodorant kykenee itsenäisesti 
tunnistamaan hajuja koodista ja hajun refaktorointi voidaan tehdä napin painalluksella. 
Mikään ohjelmista ei kuitenkaan kykene täysin automaattisesti tunnistamaan hajuja ja 
suorittamaan refaktorointeja. Tutkimuksessa selvitetään, mikä työkaluista on 
hyödyllisin hajujen poistamiseen, mikä tutkituista hajuista on helpoin poistaa ja mikä 
ohjelma soveltuu kunkin hajun poistamiseen parhaiten. Tulokset analysoidaan 
tutkijoiden itsensä toimesta sekä myös ReFinder-työkalulla, jolla työkalujen tekemiä 
refaktorointeja voidaan verifioida. Tutkimuksessa hyödyllisimmäksi työkaluksi todetaan 
Eclipse sen virheettömyyden sekä monipuolisten refaktorointimahdollisuuksien vuoksi. 
JDeodorant ainoana todellista automaatiota tarjoavana työkaluna pärjää heikosti, koska 
sen tarjoamat refaktorointimahdollisuudet rajoittuvat neljään eri hajuun ja automaattisen 
refaktoroinnin tulokset ovat toisinaan epävakaita. (Fontana, Mangiacavalli, Pochiero, & 
Zanoni, 2015.) 

Tutkimuksen toisessa kysymyksessä helpoimmiksi refaktoroitaviksi hajuiksi 
osoittautuvat ominaisuuskateus (engl. feature envy), tiukka sidosteisuus (engl. intensive 
coupling) ja tyypin tarkistus (engl. type checking). Selvyyden vuoksi mainittakoon, että 
hajuista ominaisuuskateus kuvaa tilannetta, jossa oliot ylittävät luokkarajoja ja käyttävät 
esimerkiksi toisen luokan kenttiä toistuvasti omissa operaatioissaan. Martin Fowlerin 
mukaan kateuden kohteena onkin useimmiten data (Fowler & Beck, 1999). 
Tutkimuksessa esiteltyjen hajujen poistossa parhaaksi mainitaan Eclipse ja IntelliJ 
IDEA, koska ne tarjoavat monipuolisia refaktorointivaihtoehtoja. Sama vastaus pätee 
myös kolmanteen tutkimuskysymykseen, sillä Eclipse ja IntelliJ IDEA tarjoavat 
refaktorointimahdollisuudet useimpiin hajuihin ja lisäksi toteutustavat ovat 
monipuolisimmat ja luotettavimmat. Tutkimuksen yhteenvetona todetaan, ettei mikään 
refaktorointityökaluista ole yksiselitteisesti paras, sillä yksikään työkaluista ei pysty 
yksinään suoriutumaan kiitettävästi kaikista refaktoroinneista. Sen sijaan tulosten 
perusteella yhdistelmä työkaluja tuottaa parhaan tuloksen. Erityisen kiinnostavaksi 
tutkijat toteavat JDeodorantin, joka tutkituista ohjelmista ainoana kykenee sekä 
tunnistamaan hajuja että refaktoroimaan ne. (Fontana et al., 2015.) Ongelmana tässä 
tutkimuksessa on tulosten validiteetti, kuten tutkijat itsekin toteavat, he eivät kaikissa 
tapauksissa refaktoroineet kaikkia löydettyjä hajuja vaan valittuja kokoelmia. 
Tulevaisuudessa he ehdottavatkin tutkittavaksi useampia, suurempia systeemeitä eri 
refaktorointityökaluilla. 

4.3 BeneFactor 

Yksi refaktoroinnin ongelmista on, ettei ohjelmoija huomaa suorittavansa refaktorointia, 
ennen kuin osa refaktoroinnista on jo tehty ja ohjelmistoalustan automaattisen 
refaktorointityökalun hyödyntäminen on jopa mahdotonta ilman jo tehtyjen muutosten 
perumista. Tähän ongelmaan tutkijat Ge, Dubose ja Murphy-Hill ovat kehittäneet 
ohjelmaa Benefactor konstruktiivisen tutkimuksen keinoin. Benefactor tunnistaa 
ohjelmoijan suorittaman refaktoroinnin ja ilmoittaa ohjelmoijalle refaktorointiin 
liittyvistä toimista. Lisäksi Benefactor mahdollistaa refaktoroinnin loppuun viemisen 
automaattisesti ilman tarvetta peruuttaa jo tehtyjä muutoksia. Tutkijoiden mukaan 
Benefactorin kehitystyössä on haastateltu kahtatoista vaihtelevan tasoista 
ohjelmistokehittäjää, joiden manuaalista refaktorointityötä tutkijat tarkkailivat. 
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Aiemmin kirjattujen tulosten perusteella muodostetaan malleja, joilla Benefactor 
tulkitsee ohjelmoijien tekemää työtä ja ehdottaa automaattista refaktorointia. 
Tutkimuksessa tunnistetaan muutamia ongelmia, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen 
validiteettiin. Esimerkiksi tutkimukseen valitut refaktoroinnit olivat useimmin 
työkaluilla toteutettuja refaktorointeja. Lisäksi kaikki tutkimukseen osallistuneet 
kehittäjät eivät tehneet kaikkia tutkimukseen kuuluvia refaktorointeja ja toisaalta ei 
voida arvioida, kuinka ohjelmoijien asenteet vaikuttivat tehtyjen refaktorointien laatuun. 
(Ge, DuBose, & Murphy-Hill, 2012.) 

Ohjelmaa kehittävien tutkijoiden mukaan vastaavanlaisia ohjelmia on useita, mutta ne 
kaikki poikkeavat hieman ajatukseltaan Benefactorista. Osa olemassa olevista 
työkaluista esimerkiksi saattaa tunnistaa ohjelmoijan aloittaman refaktoroinnin, mutta ei 
kykene saattamaan refaktorointia loppuun ilman muutosten perumista. Yksi 
vertailtavista ohjelmista on WitchDoctor, joka puolestaan tunnistaa refaktorointiaikeet 
ainoastaan muutoksista koodissa, kun taas Benefactor kykenee tunnistamaan 
käyttäytymismalleja, kuten koodin kopioimisen. Heikkoutena Benefactor kykenee 
tunnistamaan vain kolme erilaista refaktorointia. Jatkotutkimuksen aiheina tutkijat 
ehdottavat erilaisten refaktorointimenetelmien lisäämistä ohjelmaan sekä laajemman 
ohjelmoijapopulaation tutkimista ja tulosten tallentamista. Lisäksi he huomioivat, että 
ohjelmistokehittäjät luottavat kääntäjän virheisiin tehdessään refaktorointeja, mutta 
kääntäjät eivät aina tunnista refaktoroinnista tai refaktorointiyrityksistä aiheutuvia 
virheitä. Tästä syystä tutkijat ehdottavat kääntäjän antamien virheilmoitusten 
laajentamista erityisillä refaktorointivirheillä, jotka ottavat huomioon muun muassa 
ehdotetun refaktoroinnin edellyttämät reunaehdot. (Ge et al., 2012.) 

4.4 Code-Imp 

Mel Cinnéide tutkii useiden muiden tutkijoiden kanssa hakupohjaisen ylläpitomallin 
soveltamista automaattiseen refaktorointiin ja samalla kehitettävänä on Code-Imp 
refaktorointiohjelma (Moghadam & Ó Cinnéide, 2011; O'Keeffe & Cinnéide, 2006; 
O'Keeffe & Cinnéide, 2007). Käytännössä hakupohjainen ylläpitomalli tarkoittaa 
optimointiongelmiin kehitettyjen algoritmien soveltamista ohjelmiston ylläpidossa. 
Ensimmäinen tutkijoiden kehittämä ohjelma kykenee tekemään kuusi erilaista 
refaktorointia, jotka tekevät muutoksia metodeihin ja kenttiin luokkahierarkioiden 
välillä ja yhdessä tapauksessa myös muuttavat hierarkiaa. Yhden tutkimuksessa 
käytetyn Hill-Climbing-algoritmin variaation mukaisesti koodista valitaan satunnainen 
kohta, josta refaktorointi aloitetaan. Paikallisen optimaalisen ratkaisun löydyttyä 
sovelletaan vielä ennalta asetettu määrä satunnaisia refaktorointeja ja koko proseduuri 
aloitetaan alusta. Lisäämällä koko prosessin toistokertoja päästään yhä lähemmäs 
optimaalisinta refaktorointikombinaatiota. (O'Keeffe & Cinnéide, 2007.) 

Ohjelman tekemien refaktorointien tavoitteena on erityisesti parantaa ohjelman sisäistä 
suunnittelumallia, jota arvioidaan oliopohjaisten ohjelmien evaluointiin sopivalla 
QMOOD-mallilla (Quality Model for Object-Oriented Design). QMOOD on Jagdish 
Bansiyan ja Carl Davisin kehittämä arviointimalli, jonka etuna on helppo muokattavuus 
eri tilanteisiin sopivaksi (Bansiya & Davis, 2002). Ohjelman hyödyntämä hakusysteemi 
auttaa refaktoroitavien kohteiden haarukoinnissa kolmella eri menetelmällä, joita 
ajetaan vuorotellen, ja tuloksista ohjelma valitsee joka kierroksella parhaat 
refaktorointikohteet tiettyjen sääntöjen perusteella. Tutkimuksessa refaktorointi 
suoritetaan kahdelle Java-ohjelmalle useita kertoja ja tuloksia arvioidaan 11 eri 
laatumääritelmän avulla. O’Keeffen ja Cinnéiden mukaan Code-Imp kykenee QMOOD-
evaluoinnin perusteella parantamaan refaktoroidun kohteen laatua ja siten todetaan 
myös hakupohjaisen ylläpitomallin soveltuvan ainakin jossain määrin hyödynnettäväksi 
automaattista refaktorointia suoritettaessa. (O'Keeffe & Cinnéide, 2006.) 
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Toisessa tutkimuksessa paranneltu ohjelma kykenee suorittamaan 14 erilaista 
refaktorointia ja hakumenetelmiä laajennetaan geneettisellä algoritmilla, joka pohjautuu 
Sengin ja kumppaneiden kehittämään algoritmiin (O'Keeffe & Cinnéide, 2007; Seng, 
Stammel, & Burkhart, 2006). Parannetulla Code-Imp -ohjelmalla refaktoroinnit tehdään 
neljään eri ohjelmaan, joista alustavasti tunnistetaan jopa satoja potentiaalisia 
refaktorointikohteita. Tuloksissa todetaan, ettei geneettisellä algoritmilla saada selkeää 
parannusta aiempiin tuloksiin, mutta samalla osoitetaan, että Code-Imp parantaa koodin 
laatua ja erityisesti ymmärrettävyyttä QMOOD-evaluoinnilla mitattuna. (O'Keeffe & 
Cinnéide, 2007.) Cinnéiden ja kumppaneiden suorittamat tutkimukset ovat selkeästi 
konstruktiivisia tutkimusprosesseja, joissa tutkijat tekevät ohjelmaan parannuksia ja 
tutkivat ohjelman toimintaa. 

4.5 RefactoringNG 

Zdeněk Troníček esittelee konstruktiivisessa tutkimuksessaan RefactoringNG- 
apuohjelman, joka voidaan liittää osaksi Netbeans -työkalua. RefactoringNG perustuu 
siihen, että ohjelmoija voi itse ohjelmoida työkaluun haluamansa toiminnot työkalun 
hyödyntämää sääntöpohjaista ohjelmointikieltä hyödyntäen. Työkalu käyttää hyväkseen 
Javan omaa kääntäjää ja määriteltyä abstraktia syntaksipuuta siten, että säännöt 
kirjoitetaan juuri abstraktia syntaksipuuta vasten. Käännöksen aikana RefactoringNG 
soveltaa sääntöjä syntaksiin ja muuttaa muokatut puut takaisin lähdekoodimuotoon. 
Ohjelma on suunniteltu ensisijaisesti ohjelmointirajapinnan muutosten refaktorointiin. 
Troníčekin mukaan ohjelmalla voidaan korvata esimerkiksi kaikki ohjelman 
lähdekooditiedostoissa esiintyvät read-metodit readInt-metodeilla. (Troníček, 2012.) 
RefactoringNG:n lisäksi on olemassa myös useita muita ohjelmointirajapinnan 
muutosten päivitykseen tarkoitettuja refaktorointityökaluja, joita Troníček 
tutkimuksessaan sivuaa. Ohjelmilla voidaan kohtalaisen tehokkaasti päivittää 
esimerkiksi vanhalla rajapinnalla koodattu lähdekoodi uuteen, mutta itse 
refaktorointiominaisuudet rajoittuvat pääasiassa uudelleennimeämisiin. Huonona 
puolena RefactoringNG ei Troníčekin mukaan tee kontekstitarkistusta refaktorointien 
yhteydessä, joten validointi täytyy erikseen tehdä käsin. Validoinnin kehittäminen on 
yksi mahdollisista tulevaisuuden jatkotutkimusaiheista. (Troníček, 2012.) 

4.6 ReLooper 

ReLooper on erityisesti taulukoiden modernisointia varten kehitetty työkalu, jolla 
tavalliset Java-kielen taulukot voidaan muuntaa rinnakkaissuoritusta hyödyntäviksi 
ParallelArray-taulukoiksi. Ohjelmaa kehittävien tutkijoiden mukaan rinnakkaissuoritus 
voi parantaa suorituskykyä huomattavasti, jos samaa taulukkoa käydään läpi useaan 
kertaan ja silmukat voidaan suorittaa omissa säikeissään. Rinnakkaissuorituksen 
toteutus on kuitenkin vaativa ja virhealtis toimenpide, joten rinnakkaisuuden 
ohjelmointi vie myös aikaa. Tutkimuksen mukaan ReLooper kykenee automaattisesti 
muuttamaan tavalliset taulukot rinnakkaisiksi ja se tarkistaa samalla, että silmukat 
voidaan suorittaa turvallisesti. Ohjelma tarkistaa, että taulukon sisältämät objektit ovat 
uniikkeja, jotta säikeiden välille ei synny kilpailutilannetta resursseista ja lisäksi 
tarkistetaan, etteivät silmukat ole riippuvaisia toisistaan. ReLooperia kehittävien 
tutkijoiden konstruktiivisessa tutkimuksessa he refaktoroivat ohjelmalla kaksi 
keskikokoista ohjelmaa onnistuneesti ja toteavat ohjelman toimivan odotetulla tavalla. 
(Dig, Tarce, Radoi, Minea, & Johnson, 2009.) 

Danny Dig käsittelee ReLooperia myös vuonna 2011 IEEE-lehdessä julkaistussa 
artikkelissa. Hänen mukaansa ohjelman kehittäminen on opettanut tutkijoille 
esimerkiksi sen, että refaktorointityökalujen tulisi tukea rinnakkaisohjelmointia jo sen 
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takia, että ohjelmoijat hyödyntävät usein rinnakkaisohjelmointia tukevia kirjastoja. 
Muina merkittävinä asioina hän mainitsee erilaisia laatutekijöitä, kuten 
refaktorointiohjelman suorituskyvyn merkityksen sekä sen ettei ohjelman 
ylläpidettävyys saa kärsiä refaktoroinnin seurauksena. Laajennuksena kaksi vuotta 
aikaisemmin esiteltyyn ohjelmaan Dig mainitsee ReLooperin tukevan myös Java-kielen 
ForkJoinTask -ohjelmointikehystä, jolla peräkkäin suoritettavia ”hajoita ja hallitse” -
algoritmeja voidaan jakaa rinnakkain suoritettaviksi rekursiivisiksi aliongelmiksi. 
Jatkokehityskohteina Dig mainitsee ohjelman laajentamisen ja tutkimisen eri 
ohjelmointialustoilla ja -kielillä. (Dig, 2011.) 
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5. Pohdinta ja johtopäätökset 

Refaktorointia on tutkittu vuosien saatossa paljon monista eri näkökulmista. Useat 
tutkimukset arvioivat refaktoroinnin hyödyllisyyttä koodin laadun parantamiseksi, mutta 
varsinaisten refaktorointiohjelmien laadun tutkimus on osoittautunut vähäiseksi. Yksi 
ongelmista on puutteelliset evaluointimenetelmät, sillä refaktorointityökalujen laadun 
arviointiin ei ole yleensä käytetty yhteistä, tarkasti määriteltyä menetelmää. 
Esimerkkinä mainittakoon Spartanizer, jonka arviointi perustuu pääosin rivi- ja 
merkkimäärien muutokseen sekä refaktoroinnista aiheutuneiden virheiden määrän 
arviointiin (Gil & Orrù, 2017a). Toista ääripäätä edustavat RefactoringNG ja Benefactor 
-ohjelmista tehdyt tutkimukset, joissa arviointi tehdään haastatteluiden ja tutkijoiden 
omien arviointien perusteella (Ge & Murphy-Hill, 2011; Troníček, 2012). 

Koodin metriikoihin perustuvaa laadun arviointia ovat myös tutkineet muun muassa Gil 
ja Lalouche, jotka tarkastelevat metriikoita monenlaisten kvantitatiivisten tilastollisten 
analyysien pohjalta. Heidän tutkimuksensa loppupäätelmä tukee myös nykyisin yleistä 
käsitystä koodin metriikoista – eri konteksteista saadut tulokset eivät ole 
vertailukelpoisia keskenään. (Gil & Lalouche, 2016.) Näiden tietojen nojalla voidaan 
lähes varmasti todeta, ettei ainoastaan yhteen suureenkaan ohjelmistoprojektiin 
käytettyä refaktorointiohjelmaa voida arvioida kovin luotettavasti. Riittävää 
ohjelmistojen määrää en uskalla kuitenkaan lähteä arvioimaan ja selvää on, että 
tutkimukseen vaadittava aika kasvaa merkittävästi refaktoroitavien lähdekoodien 
lisääntyessä. Toisaalta metriikoihin perustuvat arviot vaikuttavat olevan erityisen 
huonosti soveltuvia ohjelmiston laadun arviointiin, mikä asettaa osan tässä tutkielmassa 
käsitellyistä tutkimuksista suurennuslasin alle. Numeraalisesti mitattaviin arvoihin 
perustuvien tutkimusten puolustukseksi täytyy silti todeta, että esimerkiksi Spartanizerin 
tutkimuksessa metriikoiden arviointi on varsin hyvin perusteltu. 

Arvioinnin ongelma on selvästi tiedostettu tutkijoiden keskuudessa ja Erica Mealy sekä 
Paul Strooper esittelevätkin tutkimuksessaan DESMET -arviointisysteemin, joka 
sisältää hyvin rajatut arviointikriteerit refaktorointiohjelmien arviointiin. DESMET on 
alkujaan Iso-Britanniassa aloitettu projekti, jonka tarkoituksena on kehittää metodologia 
ohjelmistotuotannon menetelmien ja työkalujen arviointiin (B. Kitchenham, 1996). 
Tutkimuksessaan Mealy ja Strooper analysoivat kuusi eri ohjelmaa, joista Eclipse, 
RefactorIT ja IntelliJ IDEA olivat myös mukana Fontanan ja kumppaneiden 
tutkimuksessa (E. Mealy & P. Strooper, 2006; Fontana et al., 2015). Mielenkiintoisena 
seikkana lähes kymmenen vuotta vanhemmassa tutkimuksessa RefactorIT sai pääosin 
parempia arvioita kuin Eclipse ja IntelliJ IDEA, kun taas uudemmassa tutkimuksessa 
tulokset olivat päinvastaisia. Huomioitavaa on toki tutkimuksen näkökulma, sillä 
Fontanan ja kumppaneiden tutkimuksessa keskityttiin erityisesti refaktorointityökalujen 
tehokkuuteen koodin hajujen poistossa, kun taas Mealyn ja Strooperin tutkimuksessa 
arvioitiin kokonaisuutta laajemmalti. Toisaalta Fontanan ja kumppaneiden 
tutkimuksessa ei viitata Mealyn ja Strooperin tutkimukseen lainkaan, joten ohjelmien 
keskinäistä kehittymistä vuosien varrella on vaikea arvioida. IntelliJ IDEA ja Eclipse 
ovat tiettävästi yhä aktiivisesti kehitettyjä ohjelmia, mutta RefactorIT ei Googlen 
hakupalvelussa tuota paljon osumia. Ohjelman kehitystyön hiipuminen voisi täten 
osaltaan selittää heikentyneitä tuloksia. 

Vaikka Mealy ja Strooper totesivat tutkimuksessaan, että DESMET soveltuu hyvin 
refaktorointiohjelmien arviointiin, ei kyseistä menetelmää ole käytetty muissa 
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tuntemissani refaktorointiohjelmiin liittyvissä tutkimuksissa. Todellista syytä yhtenäisen 
arviointimenetelmän puuttumiselle on vaikea arvioida, mutta tutkimusten perusteella 
voidaan todeta, että refaktorointityökalut ovat hyvin erilaisia. Tämä koskee erityisesti 
täysin automaattisia työkaluja, jotka tunnistavat refaktoroitavat kohteet ainakin osittain 
automaattisesti ja suorittavat sopivat refaktoroinnit samalla. Jokainen tässä tutkielmassa 
esitelty automaattinen refaktorointiohjelma toimii lähes täysin muista poikkeavalla 
tavalla. Arvioinnin haasteisiin viittaa myös laajempien tutkimusten puuttuminen lähes 
kokonaan. Löytämissäni useampia ohjelmia vertailevissa tutkimuksissakin vertaillaan 
aina samankaltaisia refaktorointiohjelmia keskenään. Tämä tarkoittaa pääosin eri 
ohjelmointialustoihin, kuten Eclipseen ja Visual Studioon upotettujen 
refaktorointityökalujen vertailua. 

Laajempien tutkimusten puuttuminen herättää myös kysymyksen, onko tutkimuksissa 
esiteltyjä erikoisempia refaktorointityökaluja käytössä oikeasti missään. 
Ohjelmointialustoihin upotettuja työkaluja opastettiin käyttämään Software Testing and 
Quality -kurssilla ja Visual Studion sisäänrakennettua refaktorointiautomatiikkaa 
neuvotaan myös hyödyntämään useissa tutoriaaleissa, kuten esimerkiksi Hardly 
Difficult -nimimerkillä esiintyvän Indie-pelikehittäjän Youtube-kanavalla. 
Erikoisimmista työkaluista tietoa löytyy lähinnä erilaisista tieteellisistä tutkimuksista, 
minkä perusteella vaikuttaa siltä, että yleispätevästi toimivien laajoihin refaktorointeihin 
kykenevien ohjelmien kehitys on edelleen varhaisessa vaiheessa. Joitain täysin 
automaattisia ohjelmia, kuten Spartanizeria kehitetään yhä aktiivisesti, mutta kyseisen 
ohjelman refaktorointimenetelmät vaikuttavat keskittyvän ainoastaan spartalaiseen 
kieliasuun, eikä ohjelma tee varsinaisesti Fowlerin kirjassa esiteltyjä refaktorointeja, 
kuten metodin siirtoja tai luokasta irrottamisia (Fowler & Beck, 1999; Gil & Orrù, 
2017b).  

Esiteltyjen tutkimusten perusteella kaikki refaktorointiohjelmat parantavat koodin laatua 
ja ovat ainakin jossain määrin hyödyllisiä, mutta tulokset eivät ole vertailukelpoisia 
tutkimusmenetelmien vaihtelevuuden ja ohjelmien käyttötarkoituksen 
monimuotoisuuden vuoksi. Tutkimuksista voidaan myös kohtalaisen luotettavasti 
päätellä, että suurin osa automaattiseen refaktorointiin tehtävästä tutkimuksesta 
keskittyy Java -ohjelmointikieleen, sillä kaikki tutkimuksissa esiintyvät ohjelmat on 
testattu Javalla. Toiseksi voidaan todeta automaattisia refaktorointiohjelmia olevan 
useita, mutta ne toimivat usein hyvin erilaisilla periaatteilla ja kattavat vain murto-osan 
eri refaktorointimenetelmistä. Kyseisten ohjelmien käyttöasteesta ohjelmistotuotannossa 
ei myöskään ole tietoa, joten suuremman mittakaavan käytännön hyötyjä on vaikea 
arvioida. Selvää kuitenkin on, että automaattista refaktorointia tutkitaan jatkuvasti ja 
koko koodikannan refaktorointi yhdellä napinpainalluksella kiinnostaa tutkijoita. 

Yksi silmiinpistävä piirre käsitellyissä tutkimuksissa on myös se, että suurin osa 
tutkimuksista on ohjelman kehittäjien itse tekemiä konstruktiivisia tutkimuksia. Täysin 
ulkopuolisten tekemiä tutkimuksia on tässä katsauksessa mukana käsittääkseni vain 
yksi. Lisäksi ohjelmista tehdyt tutkimukset ovat monessa tapauksessa lähes uniikkeja, 
eli samasta ohjelmasta ei välttämättä löydy kuin yksi tutkimus. Nämä tekijät pakottavat 
kyseenalaistamaan hieman tutkimusten objektiivisuutta ja laatua. Mielestäni näissä 
konstruktiivisissa tutkimuksissa tulokset ovatkin pääasiassa hyvin positiivisessa valossa 
esiteltyjä ja joissain tapauksissa vaikeasti tulkittavia tai ylimalkaisia. Toisaalta osa 
esitellyistä tutkimuksista käsittelee hyvin vaativia refaktorointimenetelmiä, joiden 
kunnollinen ymmärtäminen vaatii huolellista perehtymistä aiheeseen. Tästä syystä myös 
omat tulkintani tutkimuksista muodostavat yhden riskin tämän kirjallisuuskatsauksen 
laadulle. 

 



22 

 

6. Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli kartoittaa erilaisia mahdollisimman automaattisia 
refaktorointiohjelmia ja vertailla ohjelmia keskenään. Vastauksena ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen olen esitellyt useita erilaisia refaktorointiohjelmia niistä aiemmin 
tehtyjen tutkimusten perusteella. Jokainen ohjelmista keskittyy eri asioihin, kuten 
koodin modernisointiin tai ohjelmoijan reaaliaikaiseen avustamiseen. Tärkein yhteinen 
tekijä on mielestäni Java-ohjelmointikieli, vaikka monessa tutkimuksessa kielen ei 
katsottu olevan rajoittava tekijä. 

Toiseen kysymykseen vastauksena voidaan löydösten perusteella todeta, ettei selkeää 
laadullista refaktorointityökalujen evaluointimenetelmää ole käytössä. Suurin osa 
arviointimenetelmistä perustuu jonkinlaiseen tutkijoiden valitsemaan metriikkaan tai 
asiantuntija-arvioihin. Lähimmäksi aitoa evaluointimenetelmää osuu mielestäni 
Fontanan ja kumppaneiden testaama DESMET, mutta sen suosio ei vaikuta olleen kovin 
merkitsevä myöhemmissä tutkimuksissa (Fontana et al., 2015). 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen löytyi monenlaisia vastauksia, joista selkeästi 
erottuu mielestäni kaksi pääongelmaa. Ensimmäinen ongelmista on refaktoroitavien 
kohteiden paikantaminen luotettavasti ja monipuolisesti. Lähes jokaisessa käsitellyssä 
tutkimuksessa joitain koodin hajuja tai muita refaktorointikohteita onnistuttiin 
paikantamaan automaattisesti. Siitä huolimatta kaikkien tutkittujen ohjelmien 
refaktorointimenetelmät yhteenlaskettuna kattavat vain murto-osan kaikista 
refaktoroitavista kohteista. Toinen suurista ongelmista on refaktoroinnin suorittaminen 
kohteeseen soveltuvalla tavalla ja vieläpä siten, ettei refaktorointi riko ohjelman 
toimintaa.  

Huomioitavana seikkana refaktorointia tarkasteltiin pääosin olemassa olevan, vanhan 
koodin automaattisen refaktoroinnin osalta. Refaktorointimenetelmiä ei rajattu lainkaan, 
joten tutkimuksissa esitellyt työkalut poikkesivat siltä osin keskenään huomattavasti. 
Arvioinnin helpottamiseksi tulevaisuuden tutkimuskohteena voisivat olla pelkästään 
ohjelmointialustoihin integroidut refaktorointitoiminnot ja niiden hyödyntäminen 
varsinaisen ohjelmointityön aikana. Tämän tutkimuksen aikana kävi ilmi, että 
ohjelmointialustoihin integroituja refaktorointityökaluja voi käyttää myös ohjelmoinnin 
nopeuttamiseen proaktiivisesti. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää, tuottaako 
proaktiivisesti refaktorointityökaluja hyödyntävä tutkimusryhmä rakenteellisesti 
laadukkaampaa koodia, kuin perinteisesti ohjelmoiva ryhmä. 

Toinen mahdollinen tutkimuskohde voisi olla refaktorointityökalujen käyttöasteen 
tutkiminen alan yrityksissä sekä työkalujen tarpeen arviointi. Refaktorointi itsessään on 
jo monipuolinen tutkimusaihe ja tuntemani alan ammattilaiset käyttävät termiä 
refaktorointi hyvinkin erilaisissa tilanteissa. Sama koskee selvästi myös muuta 
maailmaa, koska osassa tutkimuksia jo pelkkä muuttujan tai metodin uudelleen 
nimeäminen mielletään refaktoroinniksi. Tästäkin syystä työkaluihin ja niiden 
käyttötapoihin keskittyminen ammattikäytössä voisi olla hyvä lähtökohta myöhemmälle 
tutkimukselle.  
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Liite A. Taulukko - Refaktorointimenetelmät  

Add Parameter Introduce Class Annotation 
Replace Conditional with 
Polymorphism 

Change Bidirectional 
Association to Unidirectional 

Introduce Expression Builder 
Replace Constructor with Factory 
Method 

Change Reference to Value Introduce Foreign Method Replace Data Value with Object 

Change Unidirectional 
Association to Bidirectional 

Introduce Gateway Replace Delegation With Hierarchy 

Change Value to Reference Introduce Local Extension Replace Delegation with Inheritance 

Collapse Hierarchy Introduce Named Parameter 
Replace Dynamic Receptor with 
Dynamic Method Definition 

Consolidate Conditional 
Expression 

Introduce Null Object Replace Error Code with Exception 

Consolidate Duplicate 
Conditional Fragments 

Introduce Parameter Object Replace Exception with Test 

Decompose Conditional Isolate Dynamic Receptor Replace Hash with Object 

Duplicate Observed Data Lazily Initialized Attribute Replace Inheritance with Delegation 

Dynamic Method Definition 
Move Eval from Runtime to 
Parse Time 

Replace Loop with Collection Closure 
Method 

Eagerly Initialized Attribute Move Field 
Replace Magic Number with Symbolic 
Constant 

Encapsulate Collection Move Method Replace Method with Method Object 

Encapsulate Downcast Parameterize Method 
Replace Nested Conditional with Guard 
Clauses 

Encapsulate Field Preserve Whole Object 
Replace Parameter with Explicit 
Methods 

Extract Class Pull Up Constructor Body Replace Parameter with Method 

Extract Interface Pull Up Field Replace Record with Data Class 

Extract Method Pull Up Method Replace Subclass with Fields 

Extract Module Push Down Field Replace Temp with Chain 

Extract Subclass Push Down Method Replace Temp with Query 

Extract Superclass Recompose Conditional Replace Type Code with Class 

Extract Surrounding Method 
Remove Assignments to 
Parameters 

Replace Type Code with Module 
Extension 

Extract Variable Remove Control Flag Replace Type Code With Polymorphism 

Form Template Method Remove Middle Man Replace Type Code with State/Strategy 

Hide Delegate Remove Named Parameter Replace Type Code with Subclasses 

Hide Method Remove Parameter Self Encapsulate Field 

Inline Class Remove Setting Method Separate Query from Modifier 

Inline Method 
Remove Unused Default 
Parameter 

Split Temporary Variable 

Inline Module Rename Method Substitute Algorithm 

Inline Temp 
Replace Abstract Superclass with 
Module   

Introduce Assertion Replace Array with Object   

Lähde: https://refactoring.com/catalog/ 
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