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● vyhľadávanie programátora je založené len 
na dopytoch, ktoré zadá

● vyhľadané výsledky sa môžu líšiť 
○ (programovací jazyk, použitá technológia, kontext 

použitia)

● nasadenie skúseného programátora na 
projekt

● vedľajšie prínosy (code review, monitorovanie 
práce programátora, zisťovanie vedomostných 

nedostatkov programátora)

Motivácia



● navrhnúť a implementovať model 
skúseností programátora založený na:
○ konceptoch extrahovaných zo zdrojového kódu, 

ktorý vytvoril
○ spôsob práce programátora
○ analýzou kódu, ktorý vytvára

● UC: dohľadanie odborníka pre dopytovaný 
koncept

Cieľ



● “Z vytvoreného modelu programátora je možné určiť 
najvhodnejšieho programátora pre cieľovú úlohu v 
porovnaní s ostatnými kandidátmi pre danú úlohu”

Hypotéza



● extrakcia konceptov zo zdrojového kódu
● identifikácia autorov v zdrojovom kóde z 

verziovacieho systému
● priradenie konceptov autorom kódu z 

ktorého boli extrahované
● vytvorenie modelu programátora

Riešenie



● zohľadňovanie použitých technológií 
pri vývoji

● odhadovanie skúseností o koncepte 
na základe podielu práce

● Control Flow Graph (dôležitosť metódy v rámci 
projektu)

● zložitosť zdrojového kódu 

Metriky modelovania skúseností



Model programátora



● 3 metódy extrakcie:
○ algoritmus LDA (Latent Dirichlet 

Allocation)
○ upravené LDA (bez najfrekventovanejších 

slov)
○ TF-IDF

● natrénovanie modelu (na úrovni tried)
● vykonanie inferencie nad zdrojovým kódom

Identifikácia konceptov



● riadky -> metódy
● ignorácia nepotrebných riadkov a metód

○ formátovanie a syntax ("}", deklarácia premennej)
○ jednoduché metódy (set/get)

● Problém refaktorovania
○ zmena deklarácie (názov, vstupné parametre)
○ zmena kódu v metóde
○ presun metódy do inej triedy
○ kombinácia viacerých

Identifikácia autorov



● spustenie prototypu nad tromi softvérovými 
projektami (Android aplikácie - Java)

● porovnanie výsledkov s odpoveďami 
tímlídrov daných projektov - dotazník

Vyhodnotenie



1.  porovnanie metód pre extrakciu konceptov 
z kódu

○ 5-6 najviac zastúpených konceptov programátora, 
zo všetkých extrakčných metód

○ priradenie programátora tímlídrom ku všetkým 
sadám konceptov

○ nemuselo ísť o jedného programátora

Experimenty



2.  porovnanie dôležitosti programátorov pre 
projekt

○ usporiadanie programátorov podľa kosínusovej 

vzdialenosti konceptov daného programátora a 
konceptov celého projektu

○ usporiadanie programátorov tímlídrom podľa 
dôležitosti pre projekt

Experimenty



3.  porovnanie zložitosti kódu programátorov v 
projekte

○ usporiadanie programátorov podľa zložitostí ich 
zdrojových kódov 

○ usporiadanie programátorov tímlídrom podľa 
zložitosti a chybovosti kódu

Experimenty



Porovnanie prístupov extrakcií konceptov:

Porovnanie dôležitostí programátorov:

Zhodnotenie



Porovnanie zložitosti a chybovosti:

● na 100% sme určili len programátora prvého 
v poradí (zapríčinené dátami)

Problémy pri vyhodnocovaní:

● tímlíder nevedel odpovedať
● rovnaké ohodnotenie pre viacerých 

programátorov

Zhodnotenie



● extrakcia konceptov zo zdrojového kódu
● identifikácia autorov kódu
● získavanie informácií o spôsobe práce 

programátorov na základe daných metrík
● modelovanie skúseností programátorov

Zhrnutie


