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1 Esittely 

Aivoston Project Analyzer on Visual Basic -ohjelmoijille tarkoitettu lähdekoodin optimointi- ja 

dokumentointityökalu. Tämä opas ohjaa sinut koodianalyysin pariin. Oletamme, että tunnet Visual Basic 

-ohjelmointikielen, mutta et koodianalyysiä. 

Project Analyzer v10 toimii seuraavien Visual Basic -versioiden kanssa: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, VB.NET 

2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 ja 2013. Se toimii tietyin rajoituksin myös VB.NET-koodin kanssa 

ASP.NET-projekteissa. Office-tiedostojen VBA-koodin analyysi on mahdollista VBA Plugin avulla. 

Lisäapua. Tämä käyttöopas ei ole täydellinen ohjekirja. Project Analyzerissa on paljon enemmän 

ominaisuuksia kuin mitä tässä lyhyessä oppaassa on kerrottu. Ohjetiedosto project.chm on ohjelman 

varsinainen täydellinen manuaali. Ohje on luettavissa myös Internetissä osoitteessa 

http://www.aivosto.com/project/help  Voit myös kysyä Project Analyzerista Aivostolta suomeksi. 

Miksi käyttää Project Analyzeria? 

Ohjelmistokehityksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia, hyvin dokumentoituja ohjelmia. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tarvitaan koodikatselmuksia, testausta, ohjelman säätämistä ja dokumenttien 

kirjoittamista. Project Analyzer auttaa näissä tehtävissä, keventää työtaakkaa ja auttaa saavuttamaan 

korkean laatutason aiempaa lyhyemmässä ajassa. 

Mitkä ovat Project Analyzerin päähyödyt? 

Project Analyzer suorittaa automaattisen koodikatselmuksen. Se ehdottaa ja toteuttaa monia 

parannuksia, joiden tuloksena ohjelma nopeutuu ja sen koko pienenee. Näin koodi myös noudattaa 

sovittuja ohjelmointistandardeja. Parannukset vaikuttavat sekä ohjelmakoodin sisäiseen, ohjelmoijille 

näkyvään laatuun että ulkoiseen, käyttäjille näkyvään laatuun kuten ohjelman toimintavarmuuteen ja 

suorituskykyyn. 

Project Analyzer luo ohjelmakoodista teknisiä dokumentteja, kuten ohjelman rakennetta kuvaavia 

kaavioita, ohjelmakoodilistauksia ja erilaisia raportteja esimerkiksi tiedostojen riippuvuussuhteista. Kun 

dokumentit luodaan automaattisesti, ne ovat aina ajan tasalla ilman, että ohjelmoijien tarvitsee erikseen 

huolehtia muutosten kirjaamisesta. 

Project Analyzer myös auttaa ohjelmoijia ymmärtämään ohjelmia nopeasti. Ohjelmoija voi tutustua 

koodin toimintaan esimerkiksi hypertekstimuodossa tai kaaviokuvien avulla. Niistä selviää nopeasti, 

kuinka jokin tietty aliohjelma toimii yhteen muiden aliohjelmien ja muuttujien kanssa. Tämä auttaa 

ymmärtämään etukäteen, kuinka uudet muutokset vaikuttavat ohjelman toimintaa. Project Analyzer on 

myös hyödyllinen arvioitaessa työmäärää vanhan VB-ohjelman muuntamiseksi VB.NET-versioon. 

Kenen tulisi käyttää Project Analyzeria? 

Project Analyzer on parhaimmillaan keskisuurten ja suurten ohjelmien kanssa. Project Analyzer sopii 

ohjelmoijille, testaajille ja dokumentoijille. Visual Basic -ohjelmointikielen periaatteiden tuntemus on 

hyödyksi. 

Millaisia versioita ohjelmasta on saatavilla? 

Project Analyzer Standard Edition sisältää täydet koodianalyysitoiminnot. Se toimii kaikenkokoisten 

ohjelmien kanssa, mutta vain yksi ohjelmaprojekti kerrallaan.  

Project Analyzer Pro Edition sisältää Standard Editionin ominaisuuksien lisäksi seuraavat 4 työkalua: 

Super Project Analyzer, Project Printer, Project Graph and Project NameCheck. 

Project Analyzer Enterprise Edition lisää automaattisia toimintoja sekä itse analyysiin että ongelmien 

korjaamiseen. Tämä versio on tarkoitettu vaativaan käyttöön ja suuriin ohjelmistoihin. Enterprise 

sisältää Pron lisäksi monia lisäominaisuuksia: monen projektin yhtäaikainen analyysi, VB.NET-

yhteensopivuuden tutkiminen (VB6-ohjelmille), ohjelmarakenteen visualisointi kaavioin, numeeriset 

mittarit koodin arviointiin, kirjastotiedostojen analyysi (COM, .NET, DLL) ja tuplakoodin etsintä. 

VBA Plug 

VBA Plug lisää Project Analyzeriin Office VBA -koodin tuen. Se hakee VBA-koodin Office-

tiedostoista ja tallettaa koodin sellaiseen muotoon, jota Project Analyzer pystyy analysoimaan. VBA 

Plug sopii yhteen kaikkien edellä mainittujen Project Analyzerin versioiden kanssa.  
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2 Aloittaminen 

Ensiksi käsitteitä: Klassinen VB tarkoittaa Visual Basic -versioita 3.0–6.0. VB.NET puolestaan tarkoittaa 

kaikkia ohjelman tukemia VB.NET-versioita. Office VBA -koodi käsitellään tavallisesti kuten VB 6.0.  

Projekti tarkoittaa tavallisesti yhtä ohjelmaa tai kirjastoa (.mak-, .vbp- tai .vbproj-projektia). Sana 

projekti voi joskus myös tarkoittaa yleisemmin kaikkea ohjelman analysoimaa koodia riippumatta siitä, 

koostuuko se yhdestä vai useammasta projektista. 

2.1 Analyysin aloitus 

Käynnistä Project Analyzer tuplaklikkaamalla tiedostoa project.exe. Valitse File-valikosta Analyze. 

Valitse haluamasi VB-projekti ikkunasta, joka avautuu. Mikä tahansa .mak-, .vbp- tai .vbproj-tiedosto 

käy. Jos aiot analysoida Office VBA -projektin, lue ohjeet seuraavasta kappaleesta ja jatka sitten tästä. 

Voit myös analysoida useamman projektin yhtä aikaa valitsemalla .vbg- tai .sln-tiedoston. Ota silloin 

huomioon, että tämä ominaisuus (ns. multi-project analysis) vaatii Enterprise Editionin. Standard ja Pro 

Edition analysoivat ainoastaan yhden projektin kerrallaan. 

Tällainen ikkuna avautuu seuraavaksi: 

 

Tässä ikkunassa valitaan, mitä tiedostoja halutaan analysoida. Jos käytät ilmaista demoversiota, voit 

valita enintään 10 lähdekooditiedostoa kerrallaan. Huomaa, että ikkunan oikeassa ylänurkassa olevat 

ominaisuudet vaativat Enterprise Editionin. Nämä ominaisuudet ovat käytössä myös ilmaisdemossa sekä 

Standard/Pro Editionissa, kunhan valitset analysoitavaksi enintään 10 lähdekooditiedostoa. 

Kun valintasi ovat valmiit, paina Analyze-nappia. Koodianalyysi alkaa. Se koostuu kahdesta vaiheesta. 

Analyysin kulun näet ohjelman pääikkunasta. 

2.2 Office VBA -koodin analysointi 

Office VBA -koodia varten tarvitset Project Analyzerin lisäksi VBA Plugin. Tämä ohjelma sijaitsee 

Project Analyzer -hakemistossasi tiedostossa vbaplug.exe. VBA Plug on ostettava erikseen, se ei sisälly 

Project Analyzeriin automaattisesti. VBA Plug tukee seuraavia Office-ohjelmia: Access, Excel, 

PowerPoint, Visio ja Word. Kyseessä olevan Office-ohjelman tulee olla asennettuna samaan 

tietokoneeseen, jossa VBA Plugkin on. Järjestelmävaatimukset ja tuetut ohjelmaversiot selviävät Project 

Analyzerin ohjetiedostosta.  
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Käynnistä VBA Plug tuplaklikkaamalla tiedostoa vbaplug.exe.  

 

1. Input. Käytössäsi on kaksi tapaa hakea analysoitava VBA-koodi: 

A. Read Office file. Tämä valinta lukee koodin valitsemastasi tiedostosta. Paina nappia  valitaksesi 

tiedoston. VBA Plug hake oletusarvoisesti koodin vain tästä yhdestä tiedostosta. Jos valitset kohdan 

Include all referenced VBA projects, VBA Plug hakee koodin myös kaikista niistä tiedostoista, joihin 

valitsemasi tiedosto viittaa (ns. project references). Tämä ominaisuus on hyödyllinen silloin, kun on 

analysoitava monesta tiedostosta koostuva VBA-järjestelmä, jossa yksi VBA-projekti kutsuu toisia 

dokumentteja tai mallitiedostoja (template). 

B. Connect to running application. Tämä vaihtoehto kytkeytyy haluamaasi Office-ohjelmaan ja hakee 

siinä olevat VBA-projektit. Käynnistä haluamasi Office-ohjelma ensin itse ja avaa sitten haluamasi 

tiedosto(t) siinä ohjelmassa. Tämän jälkeen palaa VBA Plugiin ja valitse käyttämäsi ohjelma listasta. 

2. Output directory. Kun olet valinnut koodilähteen yllä olevien ohjelmien mukaisesti, valitse sitten, 

mihin hakemistoon koodi talletetaan. Hakemiston on oltava tyhjä. Voit jättää hakemiston määrittämättä, 

jolloin VBA Plug luo automaattisesti uuden hakemiston järjestelmän väliaikaisten tiedostojen 

hakemiston alle (Temp). Voit halutessasi määrittää automaattisen hakemiston sijainnin File-valikosta. 

Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina nappia Export & Analyze. VBA Plug ottaa nyt yhteyden 

Office-ohjelmaan, hakee VBA-koodin ja tallettaa sen tiedostoihin. Näyttöön tuleva teksti kertoo 

tarkemmin, mitä kussakin vaiheessa tapahtuu. Jos koodin hakeminen onnistuu, VBA Plug käynnistää 

Project Analyzerin ja avaa siinä valitsemasi VBA-projektin tai -projektit. Analyysi jatkuu kuten 

edellisessä kappaleessa Analyysin aloitus on kerrottu.  

Paina nappia Export silloin, kun haluat hakea VBA-koodin käynnistämättä Project Analyzeria. 

VBA Plugin virheilmoitukset 

Jos saat virheilmoituksen, tutustu ohjetiedoston kohtaan Troubleshooting. Tämä löytyy helpoimmin 

Help-valikon kautta. Monessa tapauksessa yllä mainittu Connect-valinta auttaa pääsemään virheistä.  

Ratkaisu virheilmoitukseen Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted: Officen 

tietoturva-asetukset estävät VBA-koodin lukemisen. Salli lukeminen ko. Office-ohjelmasta seuraavasti: 

• Office XP/2003: Avaa Tools-valikko ja valitse Options. Valitse Security-sivu ja paina Macro 

Security -nappia. Valitse Trusted Sources -sivu ja sieltä Trust access to Visual Basic Project.  

• Office 2007: Paina pyöreää Office-nappia ja valitse Word Options (Excel Options jne.). Valitse 

Trust Center. Paina nappia Trust Center Settings ja valitse sivu Macro Settings. Täältä valitse 

Trust access to the VBA project object model.  

• Office 2010, 2013 ja 2016: Valitse File-sivu ja sieltä Options. Sitten ota Trust Center ja paina 

nappia Trust Center Settings. Valitse sivu Macro Settings, josta valitset Trust access to the VBA 

project object model. 
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2.3 Project Analyzerin pääikkuna 

 

Hypertekstinäkymä 

Ruudun oikeassa yläkulmassa sijaitsevassa hypertekstinäkymässä voit surffailla ympäri koodiasi. Project 

Analyzer värittää koodin ja lisää linkit automaattisesti. Paina hiiren vasempaa ja oikeaa näppäintä 

linkkien, korostettujen sanojen ja kuvakkeiden kohdalla, niin voit liikkua ohjelmassasi ja saat siitä 

monia analyysin tuottamia tietoja. 

• Paina linkkiä hiiren vasemmalla näppäimellä: siirryt valitsemasi muuttujan, funktion, luokan 

yms. määrittelyriville.  

• Paina linkkiä hiiren oikealla näppäimellä: näin avautuvasta valikosta voit katsoa valitsemasi 

ohjelman osan määrittelyä, viittauksia siihen, tulostaa, tallettaa tai kopioida valitsemasi koodin, 

kytkeä rivinumerot jne.  

• Paina hiiren vasemmalla näppäimellä ongelmakuvaketta (hypertekstin vasemmalla puolella): ko. 

ongelman kuvaus näkyy ikkunan alalaidassa.  

• Paina ongelmakuvaketta hiiren oikealla näppäimellä: valikko avautuu ja listaa kaikki ongelmat 

ko. rivillä.  

Projektipuu 

Ikkunan vasemmassa reunassa oleva projektipuu näyttää projektin rakenteen. Puu sisältää jokaisen 

projektiin kuuluvan tiedoston, sen sisältämät moduulit ja aliohjelmat. Käytä hiiren vasenta näppäintä 

liikkuaksesi ympäri ohjelmaasi. Hiiren oikealla näppäimellä saat esiin valikon, josta saat lisätietoja 

valitsemastasi moduulista tai aliohjelmasta.  

Tuplaklikkaamalla .frx- tai kuvatiedostoa näet tiedoston sisällön. 

Tietopaneeli 

Ikkunan alareunassa oleva alue on varattu koodikatselmuksen tuloksille ja lisätiedoille. 

Problems-sivulla näet listan ongelmista, jotka Project Analyzerin automaattinen koodikatselmus on 

ohjelmastasi löytänyt. Painamalla nappia  voit määritellä, mitä ongelmia haluat tarkkailla ja mitä et. 

Tätä ominaisuutta käsittelemme tarkemmin tuonnempana. 
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Muilta sivuilta löydät lisätietoa kulloinkin valittuna olevasta tiedostosta, moduulista ja aliohjelmasta. 

Täältä löydät myös puunäkymät tiedostojen keskinäisistä riippuvuuksista ja aliohjelmakutsuista. 

Selityksiä 

Project Analyzer käyttää monenlaisia 

kuvakkeita kertomaan lisätietoja koodistasi. Osa 

kuvakkeista ilmenee oikealla olevasta listasta. 

Yliviivattu koodi on kuollutta eli käyttämätöntä 

koodia.  

 Punainen viiva kuvakkeen yli tarkoittaa 

kuollutta eli käyttämätöntä koodia.  

 Violetti x tarkoittaa ns. exposed-koodia. Ei 

tiedetä, onko se käytössä vai ei (elävä vai 

kuollut). Analyysi ei löytänyt koodille mitään 

käyttöä. Koodia voi kuitenkin käyttää 

analysoidun ohjelman ulkopuolelta, koska se on 

julkista (esimerkiksi Public-aliohjelma Public-

luokassa). Analysoidun ohjelman perusteella ei 

voida sanoa, onko koodi elävää vai kuollutta. 

On analysoitava kaikki mahdolliset projektit, 

jotka voisivat tätä koodia käyttää. Jos koodi 

sittenkin on exposed-tilassa, voi sen poistaa, 

sillä mikään projekti ei sitä tarvitse. 

 Nämä ongelmakuvakkeet näyttävät 

ongelmalliset koodin kohdat. Paina kuvaketta 

hiiren oikealla ja vasemmalla näppäimellä 

saadaksesi lisätietoja.  

2.4 Raporttien käyttö 

Project Analyzer tuottaa monia raportteja. Monet raporteista löytyvät Report-valikosta. Lukuisissa 

ikkunoissa on myös oma Report-nappinsa, jota painamalla saa raportin ko. ikkunan esittämistä tiedoista. 

Näin saat helposti räätälöityjä raportteja ohjelmasi eri puolista. 

Kaikki raportit toimivat samalla tavoin. Ensin valitaan raportin tyyppi, sitten otetaan raportti. Raportin 

tyypin voi valita pääikkunan työkaluriviltä. Raporttityypit ovat seuraavat: 

• Display – raportit näytölle (oletusasetus). Raportti tulee Project Analyzerin omaan 

esikatseluikkunaan. Ikkunasta voit tulostaa raportin, tallettaa sen tiedostoon tai kopioida tiedot 

leikepöydälle.  

• Printer – tulosta raportit ilman esikatselua. 

• HTML – katsele raporttia www-selaimessa. Tätä muotoa voi käyttää myös raportin 

julkaisemiseen Internetissä tai intranetissä. 

• RTF – avaa raportti tekstinkäsittelyohjelmassa, esim. Microsoft Word tai WordPad. 

• PDF – katsele ja tulosta raportti käyttäen Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa. 

• Text – pelkkä tekstimuoto on kätevä, jos muut muodot eivät ole käyttökelpoisia. 

• CSV – vie taulukkomuotoinen raportti taulukkolaskentaohjelmaan, esim. Microsoft Excel. Tämä 

muoto ei sovi raporteille, jotka eivät ole taulukkomuotoisia. 

• MHT – web-arkisto. Tämä raportti pakkaa kokonaisen www-sivuston yhteen tiedostoon. 

Raporttia voi katsella Internet Explorerilla. MHT on kätevä varsinkin Project Printerin kanssa 

käytettynä (sivu 27). 
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3 Koodikatselmus 

Project Analyzer lukee VB-koodia ja etsii siitä ongelmakohtia: virheitä, puutteita ja kyseenalaista 

ohjelmointityyliä. Project Analyzerin avulla löydät vikoja, noudatat haluamiasi ohjelmointistandardeja, 

poistat tarpeettoman kuolleen koodin, parannat ohjelmasi luotettavuutta ja lisäät yhteensopivuutta eri 

Visual Basic -versioiden välillä. 

Kun Project Analyzer on analysoinut koodisi, ongelmalista ilmestyy pääruudun alalaitaan. Jos listaa ei 

näy, paina Ctrl+D tuodaksesi sen näkyviin. 

 

Vinkki: Käytä hiiren oikeaa nappia saadaksesi ongelmista lisätietoja ja luodaksesi raportteja. 

Ongelmaluokat 

Project Analyzer jakaa ongelmat seuraaviin luokkiin: 

1. Optimointiongelmat (optimization) vaikuttavat ohjelman nopeuteen ja kokoon negatiivisesti. 

Korjaamalla nämä ongelmat ohjelmastasi tulee pienempi ja nopeampi – eikä ominaisuuksista tarvitse 

yhtään tinkiä. 

2. Tyyliseikat (style) liittyvät siihen, kuinka ”kauniisti” ohjelmakoodi on kirjoitettu. Huono 

ohjelmointityyli ei sinänsä haittaa loppukäyttäjiä ollenkaan. Se ainoastaan haittaa ohjelman 

ymmärtämistä ja ylläpitoa. Ongelmia huonosta tyylistä tulee, kun väärinymmärrettyä ohjelmaa 

muutetaan ja muutoksista seuraa virheitä. Hyvä tyyli siis auttaa välttämään ohjelmointivirheitä, helpottaa 

ohjelman ylläpitoa ja nopeuttaa sen jatkokehitystä. Tyyliin kuuluvat myös nimeämiskäytännöt, katso 

Nimeämiskäytäntöjen tarkistus Project NameCheckillä, sivu 23. 

3. Logiikkaviat (logic) ovat ohjelman suorituspolkuihin ja tietovirtaan liittyviä outouksia: kyseenalaista 

ohjelmointia, virheellistä toimintaa, piilovikoja ja ongelmia, jotka vain odottavat esiintuloaan. Nämä 

ongelmat saavat ohjelmasi epäkuntoon ja tuottamaan vääriä tuloksia. Aina ei sellaisesta ikävyydestä 

kuitenkaan ole kyse, vaan logiikkavika osoittaa vain epäloogisen paikan, joka kannattaa optimoida pois. 

Logiikkavikojen tutkiskeluun kannattaa käyttää aikaa. 

4. Toiminnalliset ongelmat (functionality) vaikuttavat siihen, kuinka ohjelma käyttäytyy ajon aikana. 

Nämä ovat niitä ongelmia, jotka loppukäyttäjätkin huomaavat ennemmin tai myöhemmin. Kannattaa 

korjata ongelmat jo etukäteen ennen kuin kukaan huomaa. 

5. VB.NET-ongelmat liittyvät VB6-ohjelmien päivitykseen VB.NET-ympäristöön. Nämä 

yhteensopivuusongelmat pulpahtavat pintaan päivitettäessä vanhaa koodia VB.NET:iin. Näiden 

ongelmien etsintä vaatii Enterprise Editionin. 

6. Sisäiset ongelmat (internal) vaikuttavat analyysin tarkkuuteen. Esimerkki: tiedosto puuttuu eikä sitä 

voida analysoida. 

Suodattimet 

Project Analyzerin koodikatselmus etsii satoja ongelmatyyppejä kriittisistä bugeista vähemmän 

tärkeisiin ehdotuksiin. Ongelmia ja neuvoja tulee todella paljon! Onneksi niitä ei kaikkia tarvitse 

noudattaa. Emme me ohjelmoijat kuitenkaan pääse lopulliseen yhteisymmärrykseen parhaista 

ohjelmointitavoista ja -tyyleistä. Valitse ongelmatyypeistä ne, jotka sopivat omaan ohjelmointityyliisi. 

Olet ehkä kiinnostunut vaikkapa vain optimoinnista. Tai ehkei GoTo-käsky olekaan sinusta niin paha 

asia, kuin Project Analyzer väittää. Tätä varten voit käyttää ongelmasuodattimia (problem filter). 

Suodattimella voit valita, mitkä ongelmatyypit näytetään ja mitkä piilotetaan. Voit luoda monenlaisia 

suodattimia eri tarkoituksiin. Voit tehdä löyhän suodattimen nopeita tarkistuksia varten tai käyttää 
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tiukkaa suodatinta viimeisen silauksen antamiseen. Voit rakentaa suodattimen tyhjästä tai käyttää 

valmista mallia pohjana. 

Project Analyzerissa on valmiina seuraavat suodattimet: 

<Default> Oletussuodatin. Sopii käytön aloittamiseen ja opetteluun. Tämän 

suodattimen pohjalta on myös hyvä muokata omia suodattimia. 

<Dead code> Näytä kuollut koodi (ei dead but exposed-koodia). 

<Dead code + exposed> Näytä kaikki kuollut koodi, myös dead but exposed -koodi. 

<Flaw finder> Etsi vikoja ja puutteita. Estä uusia ongelmia syntymästä. 

<Functionality> Näytä toiminnalliset ja ulkoasuun liittyvät ongelmat. 

<Hide all problems> Piilota kaikki ongelmat – eli kytke koodikatselmus pois päältä. 

<Logic> Näytä logiikkaviat: suorituspolkujen ja tietovirtojen outoudet. 

<Optimizations> Näytä optimointiongelmat ja kuollut koodi. 

<Project NameCheck> Näytä poikkeamat valitsemistasi nimeämiskäytännöistä. Vaatii Pro tai 

Enterprise Editionin. 

<Strict - Show all problems> Näytä kaikki ongelmat. Tämä suodatin ei ole kovin käytännöllinen, 

sillä löydettyjen ongelmien määrä nousee helposti varsin suureksi. 

<Style> Näytä vain tyyliseikkoihin liittyvät ongelmat. Sisältää myös Metrics-

mittarit sekä Project NameCheck -ongelmat. 

<VB.NET Compatibility> Näytä VB.NET-yhteensopivuusongelmat. Vaatii Enterprise Edition. 

<VB.NET Fix before upgrade> Näytä ne VB.NET-yhteensopivuusongelmat, jotka tulisi korjata ennen 

projektin päivittämistä VB.NET:iin. Vaatii Enterprise Editionin. 

 

Voit valita haluamasi suodattimen ja muokata suodattimia painamalla seuraavaa nappia:  

Voit kopioida suodatinmääritykset toiseen tietokoneeseen käyttämällä Export/Import-nappeja. Export-

napista talletat suodattimen asetukset tiedostoon. Import-napista lataat tallettamasi asetukset toisessa 

tietokoneessa. Ominaisuus on erityisen hyödyllinen ohjelmoijatiimeille, jotka haluavat käyttää samoja 

ohjelmointistandardeja. 

Tarkastelemme seuraavaksi sääntöjä, joilla Project Analyzer tutkii koodiasi. Koska tämä on käyttöopas 

aloittelijoille, emme käsittele kaikkia mahdollisia sääntöjä. Loput säännöt on listattu ohjetiedostossa 

kohdassa Code review rules. 

3.1 Kuolleen koodin poisto 

Ohjelmiin jää varsin usein ylimääräistä tarpeetonta koodia. Se tarkoittaa aliohjelmia ja funktioita joita ei 

enää kutsuta, Event-tapahtumia jotka eivät laukea, vanhoja muuttujia, tarpeettomia vakioita, jopa 

käyttämättömiä tietotyyppejä ja Enum-vakiomäärittelyitä. Koska ylimääräinen koodi ei ole käytössä, sitä 

kutsutaan myös kuolleeksi koodiksi (dead code). Kuollut koodi kuluttaa levytilaa, hidastaa ohjelman 

toimintaa ja tekee ohjelmasta vaikeammin ymmärrettävän ja hallittavan. Kuolleen koodin voi poistaa 

muuttamatta ohjelman toimintaa. 

Optimoinnin ensimmäinen askel on kuolleen koodin poisto. Vastan sen jälkeen kannattaa pohtia jäljelle 

jäävän elävän koodin parantelua. 

Project Analyzer Standard ja Pro Edition etsivät kuolleen koodin, mutta jättävät sen poistamisen 

käyttäjän tehtäväksi. Käyttäjän itse päättää, minkä koodinpätkän haluaa pitää ja minkä tuhota. Huom. 

Kun olet tehnyt muutoksia ohjelmaasi, tarkista, että se edelleen kääntyy. Älä talleta muutoksia, vaan 

yritä ajaa tai kääntää ohjelmasi. Jos ohjelma käynnistyy tai kääntyy normaalisti, voit tallettaa tekemäsi 

muutokset. 

Project Analyzer Enterprise Edition osaa lisäksi poistaa kuolleen koodin automaattisesti. Tämä Auto-

Fix -ominaisuus löytyy Enterprise-valikosta. Auto-Fix tekee lähdekoodistasi kopion ja poistaa kuolleen 

koodin (tai kommentoi sen pois käytöstä). Tämän lisäksi Enterprise Edition tukee monen projektin 

yhtaikaista analyysiä, jonka avulla voidaan havaita sellainen kuollut koodi, jota yksikään projekteista ei 

tarvitse. 

Kuollutta koodia on monenlaista: 

Täysin kuollut koodi on sellaista, mitä ei tarvita ohjelman kääntämiseen tai ylipäänsä mihinkään 

tarkoitukseen. Sen voi poistaa. 

Puolikuollut koodi (semi-dead) on sellaista, mitä tarvitaan ohjelman kääntämiseen, mutta ei sen 

ajamiseen. Puolikuollut koodi saattaa olla esimerkiksi vain kuolleiden osien käytössä. Sitä ei siis 

todellisuudessa tarvita suoritukseen. Koodi voi olla myös vain osittaisessa käytössä kuten vaikkapa 
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muuttuja, jota luetaan, mutta johon ei talleteta mitään. Puolikuollut koodi on usein merkki viasta tai 

puuttuvasta tai poistetusta ohjelmanpalasta. Vaikka kyseessä ei olisikaan varsinainen vika, puolikuollut 

koodi kannattaa poistaa, että ohjelmaa olisi helpompi ylläpitää jatkossa. 

Exposed-koodi vaikuttaa tarpeettomalta, mutta jokin ulkopuolinen ohjelma saattaa silti käyttää sitä. 

Ennen exposed-koodin poistoa analysoi kaikki mahdolliset ulkoiset ohjelmat yhdessä kyseisen ohjelman 

kanssa, jotta voit varmistua siitä, että koodi ei todellakaan ole käytössä. 

Täysin kuollut koodi 

Kuolleet aliohjelmat. Suurin osa kuolleesta koodista on yleensä aliohjelmia (Sub, Function, Property). 

Project Analyzerin käyttäjät ovat kertoneet, että heidän projekteissaan kuolleiden aliohjelmien osuus on 

ollut jopa 30–40%! 

Kuolleita aliohjelmia on kahdentyyppisiä:  

1. Täysin käyttämättömät aliohjelmat. Tällaisia aliohjelmia ei kutsuta lainkaan millään tavalla. 

Käyttämättömän aliohjelman voi poistaa.  

2. Aliohjelmat, joita kutsutaan koodissa mutta joita ei kuitenkaan suoriteta ajon aikana. Nämä 

aliohjelmat on merkitty nimikkeellä ”called by dead only”. Tilanne on se, että joukko kuolleita 

aliohjelmia kutsuu toisiaan. Kutsuja ei kuitenkaan tule joukon ulkopuolelta. Yhtäkään joukon 

aliohjelmista ei todellisuudessa suoriteta koskaan! Joukko tulee poistaa yhdellä kertaa. Jos yrität poistaa 

vain yhden kuolleen aliohjelman, VB todennäköisesti kieltäytyy kääntämästä ohjelmaa, koska jokin 

toinen kuollut aliohjelma edelleen kutsuu poistamaasi aliohjelmaa. Paras keino poistaa tällainen kuollut 

joukko on seurata aliohjelmakutsuja eteen- ja taaksepäin, selvittää koko kutsupuun sisältö ja sitten 

poistaa se kerralla. Ominaisuudet Project Graph ja Enterprise Diagrams ovat erityisen hyödyllisiä tähän 

tarkoitukseen. Project Analyzer on aivan erityisen hyödyllinen juuri kuolleiden aliohjelmajoukkojen 

poistamisessa, koska niitä on ohjelmoijien lähes mahdoton havaita pelkällä silmällä. 

Tyhjät aliohjelmat eivät varsinaisesti ole kuollutta koodia, mutta ne ovat silti ylimääräistä koodia. 

Joskus aliohjelma voi olla tyhjä aivan tarkoituksella, mutta yleensä se ainoastaan vie tilaa ja ehkä 

hidastaa ohjelman toimintaa, jos kutsut tyhjää aliohjelmaa vahingossa. Varmista, tarvitsetko todella 

tyhjää aliohjelmaa vai voitko poistaa sen. – Tyhjiä aliohjelmia tarvitaan erikoistilanteissa kuten 

abstrakteissa kantaluokissa sekä luokissa, jotka toteuttavat jonkin rajapinnan (Implements-käskyllä). 

Project Analyzer tunnistaa tällaiset käyttötapaukset eikä pidä niitä ongelmallisina. 

Event-määritykset. Event-määritykset sekä tapahtumankäsittelijät (event handler) ovat 

erikoistapauksia. Event-määritys on täysin kuollut, jollei sitä kutsuta RaiseEvent-kutsulla eikä sille ole 

määritelty tapahtumankäsittelijöitä. Event-määritys voi myös olla tilassa Event not raised, jos 

tapahtumankäsittelijöitä on löytynyt, mutta RaiseEvent-kutsu puuttuu. Tässä tapauksessa on harkittava, 

pitäisikö RaiseEvent-käsky lisätä vai Event-määritys poistaa tarpeettomana. Ongelmana ei sitä vastoin 

pidetä Event-määritystä, jolle RaiseEvent-käsky on olemassa mutta jolta tapahtumankäsittelijät 

puuttuvat. Tapahtumien käsittelyhän on Visual Basicissä vapaaehtoista. – Project Analyzer huomaa 

myös ”orvot” tapahtumankäsittelijät eli esimerkiksi Button_Click-käsittelijän, jolta Button-niminen 

nappi on poistettu. Orvot tapahtumankäsittelijät ovat itse asiassa tavallisia käyttämättömiä aliohjelmia, 

joten Project Analyzer merkitsee ne kuolleiksi aliohjelmiksi. 

Kuolleet muuttujat ja vakiot jäävät yleensä jäljelle sen jälkeen, kun koodia on muutettu eikä kukaan 

ole muistanut poistaa ylimääräisiä muuttuja- ja vakiomäärittelyjä. Ne lisäävät muistin kulutusta 

(kuolleen taulukon tapauksessa kyseessä voi olla suurikin muistialue!) ja myös tekevät ohjelmasta 

vaikeamman ymmärtää. Poista kuolleet muuttujat ja vakiot pitääksesi ohjelman helpompana ylläpitää ja 

välttääksesi uusien bugien synnyn sen vuoksi, että kuollut muuttuja tai vakio herätetään vahingossa 

myöhemmin eloon. 

Kuolleet Type- ja Enum-määrittelyt ovat yksinkertaisesti niitä, joita ei koskaan käytetä. Niistä tuskin 

on suurta harmia ohjelmassasi, mutta miksi niitä pitäisi säilytellä, jollei niitä kerran tarvita? Voit poistaa 

kuolleen Type- tai Enum-määrittelyn kun tiedät, ettet tarvitse sitä myöhemmin. 

Kuolleet Enum-vakiot. Vakio on kuollut, kun sitä ei käytetä. Sitä on unohdettu käyttää tai se on 

ohjelmassa tarpeeton. Tarkista, kummasta on kyse. Jos se on tarpeeton, poista se, kun olet varma, ettei 

sitä tarvita myöhemmin. Poisto ei vaikuta ohjelman toimintaan. Kannattaa silti miettiä, tulisiko vakio 

säilyttää tulevia tarpeita varten tai yksinkertaisesti Enum-määrityksen täydellisyyden vuoksi. Ota 

huomioon, että vakion poisto Enumista saattaa muuttaa sen jälkeen tulevien vakioiden arvoja. Kun 

poistat Enum-vakion, on turvallisinta määrittää seuraavan vakion arvo samaksi, kuin se oli ennen 

poistoa. Ohjelma saattaa olettaa vakiolle tietyn numeroarvon. Jos arvo muuttuu, ohjelma voi toimia 

virheellisesti. 
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Kuolleet kääntäjävakiot ovat hyödyttömiä #Const-rivejä tai projektin asetuksista löytyviä 

vakiomäärittelyitä. Näitä vakioita ei käytetä ehdolliseen kääntämiseen. Vakio on ehkä unohdettu tai se 

on jäänyt pois käytöstä, kun koodia on muutettu. Kuolleesta kääntäjävakiosta ei itsessään ole haittaa, 

mutta se kannattaa silti poistaa. Jos kyseessä on #Const-vakio, poistolla ei ole ohjelmaan mitään 

vaikutusta. Jos vakio on määritelty projektin asetuksissa, on teoriassa mahdollista, että vakio muuttuisi 

eläväksi. Näin voi käydä, jos projektiin myöhemmin lisätään tiedosto, joka käyttää tätä vakiota. 

Kuolleet rivinimet ja -numerot. Rivinumerot ja -nimet ovat Basic-kielen vanhentuneita ominaisuuksia. 

Niitä käytetään virheidenkäsittelyyn ja toisaalta GoTo- ja GoSub-käskyjen kanssa. Näitä käskyjä on 

paras välttää. Jos mikään käskyistä ei viittaa siihen, rivinimi tai -numero on kuollut. Poista se, ettei se 

hämää ketään jatkossa. 

Kuolleet luokat ovat niitä, joita ei käytetä ollenkaan. Ne voi poistaa.  

Kuolleet rajapinnat. Käyttämättömän .NET:in Interface-määrityksen voi poistaa. 

Kuolleet tietotyypit. Käyttämättömät .NET:in Structure-määritykset voi poistaa. 

Kuolleet moduulit voi poistaa kokonaan. Kuolleen moduulin sisällöstä mikään ei ole käytössä. 

Käyttämättömät tiedostot ovat sellaisia, joita mikään muu tiedosto ei käytä. Ne voivat olla luokkia 

joita ei käytetä, lomakkeita joita ei näytetä tai tavallisia tarpeettomia moduuleita. Ennen poistoa tarkista, 

ettei tiedostoa todellakaan tarvita mihinkään. On syytä siirtää käyttämätön tiedosto jonnekin 

varmuuskopioksi, jos sitä vaikka tarvittaisiin myöhemmin. 

Parametrien kuolleisuus 

Aliohjelman tulisi lukea jokaisen parametrin arvo. Vaihtoehtoisesti parametriin tulee kirjoittaa jotain, 

jos se on ByRef-tyyppinen paluuparametri. Jos aliohjelma ei tee kumpaakaan, parametri on 

ylimääräinen. Se pitäisi poistaa. Joskus parametrilistan muuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Näin 

on silloin kun kirjoitetaan tapahtumankäsittelijöitä tai Overrides-aliohjelmia, joiden parametrien tulee 

olla samat kuin alkuperäisen Event- tai aliohjelmamäärityksen parametrit. 

Kuollut parametri. Aliohjelma ei käytä parametria. Puuttuuko aliohjelmasta jokin toiminto vai 

unohtuiko turha parametri paikoilleen? Ylimääräisten parametrien välitys hidastaa ohjelmaa. Sen lisäksi 

ne voivat johtaa harhaan. Kun ohjelmoija kutsuu aliohjelmaa, hän ei voi parametrien perusteella enää 

täsmällisesti ymmärtää, mitä aliohjelma todellisuudessa tekee. Poista turhat parametrit aina kun voit. 

Poisto tulisi tehdä varovasti, sillä se vaikuttaa olemassa oleviin aliohjelmakutsuihin. Joskus poisto ei ole 

lainkaan mahdollista: rajapinnan täytyy pysyä muuttamattomana. Project Analyzer tuntee tavalliset 

tapaukset kuten tapahtumankäsittelijät ja Overrides-aliohjelmat, joissa parametrien tulee perustua 

muualla määriteltyyn parametrilistaan. 

ByVal-parametria ei lueta. Aliohjelma ei lue parametria, mutta kuitenkin kirjoittaa siihen. Koska se on 

ByVal-parametri, kyseessä on itse asiassa kuollut parametri, jota käytetään väliaikaisena muuttujana. 

Tämä on huonoa ohjelmointityyliä. Jos aliohjelman todella pitäisi lukea parametrin arvo, ohjelmassa on 

virhe. Toisaalta ylimääräinen parametri on voinut vain unohtua ohjelmaan. Korjaus käy seuraavasti: 

Muunna parametri paikalliseksi muuttujaksi lisäämällä Dim-käsky. Käytä samaa muuttujanimeä. Poista 

ylimääräinen parametri, jos voit. Jos et voi, vaihda parametrin nimi. 

Optional-parametri ei saa arvoa. Valinnaista Optional-parametria ei käytetä yhdessäkään aliohjelma- 

tai funktiokutsussa. Parametrin saa aina pelkän oletusarvonsa. Tutki, onko kyseessä tarpeeton parametri, 

jonka voisi poistaa. Silloin sen voisi korvata vakiolla. On myös mahdollista, että parametri puuttuu 

kutsuista vahingossa. Tutki joka kutsu ja päättele, tulisiko parametrille sittenkin antaa jokin 

oletusarvosta poikkeava arvo. Tutkiminen käy helpoiten, kun painat aliohjelman nimeä hiiren oikealla 

napilla ja valitset References. 

Funktioiden kuolleet paluuarvot 

Funktion, operaattorin ja Property Getin tulisi aina palauttaa jokin arvo. Tätä arvoa tulisi myös käyttää. 

Paluuarvoa ei asetettu. Funktio ei aseta paluuarvoaan. Tämä voi olla virhe. Funktio palauttaa aina 

arvon nolla, tyhjä tai Nothing riippuen funktion tietotyypistä. Päättele, mikä arvo funktion tulisi 

palauttaa. Jos funktiota ei ole dokumentoitu, tutki funktiokutsuja, jos niistä kävisi ilmi, mitä arvoja 

kutsujat odottavat saavansa. Jos mielekästä paluuarvoa ei ole, muunna funktio Sub-aliohjelmaksi. 

Kuollut paluuarvo. Yksikään funktiokutsuista ei käytä tai talleta paluuarvoa. Kutsut ovat virheelliset tai 

paluuarvo on tarpeeton. Tutki funktio ja kutsut ja mieti, pitäisikö paluuarvoa käyttää vai tulisiko 
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funktion mieluummin olla Sub-aliohjelma. Tämä sääntö ei koska VB3:a, jossa paluuarvoa tulee aina 

käyttää. 

Paluuarvo hylätty. Funktiokutsu ei talleta tai käytä funktion palauttamaa arvoa. Vaikka paluuarvon 

käyttäminen ei olekaan pakollista, sen käyttämättä jättäminen voi olla merkki virheestä. Tutki, onko 

käyttämättä jättäminen tässä tapauksessa turvallista. Tämä sääntö ei koska VB3:a, jossa paluuarvoa tulee 

aina käyttää. 

Puolikuolleet muuttujat 

Puolikuollut koodi on käytössä vain osittain. Yleensä se ei ole kunnollisessa käytössä. 

Muuttujaa pitäisi sekä kirjoittaa että lukea, jotta se olisi kunnollisessa käytössä. Lukematon tai 

kirjoittamaton muuttuja on vain osittaiskäytössä. 

Muuttujaa kirjoitetaan, ei lueta. Muuttuja saa arvon tai useampia, mutta arvoa ei koskaan lueta. 

Muuttuja on joko tarpeeton tai sitten ohjelmassa on virhe. Tutki kirjoituskäskyt. Päättele, onko kyseessä 

vika vai onko muuttuja vain tarpeeton jäänne ohjelman aiemmasta versiosta. Poista muuttuja ja 

kirjoituskäskyt, jos muuttuja on varmasti tarpeeton. Ennen poistoa tarkista vielä, etteivät kirjoituskäskyt 

kutsu joitain tarpeellisia aliohjelmia. Tarpeellisten kutsujen poistaminen voi lisätä ohjelmaan uusia 

virheitä. 

Muuttujaa luetaan, ei kirjoiteta. Muuttujaan ei koskaan kirjoiteta mitään arvoa, vaikka ohjelma kyllä 

lukee muuttujan arvoa. Arvo on aina nolla, tyhjä tai Nothing tietotyypistä riippuen. Tutki, onko kyseessä 

virhe vai onko muuttuja tarkoituksella jätetty tyhjäksi tai nollaksi. Kirjoituskäskyt on voitu poistaa 

vanhingossa tai ehkä ne on alun alkaenkin unohdettu edes kirjoittaa. Silloin kirjoituskäsky tai useampia 

tulisi tietysti lisätä. Toisaalta kuitenkin kirjoituskäskyt on voitu poistaa tarkoituksella. Näin muuttujasta 

onkin itse asiassa tehty ”vakio”. Harkitse muuttujan poistoa tai sen muuttamista todelliseksi vakioksi. 

Vakioksi muuttaminen estää sen, että myöhemmin joku vahingossa muuttaisi muuttujan arvoa. Vakiointi 

myös säästää hieman muistia, sillä vakiot eivät vaadi ajonaikaista tallennustilaa. – Tämä sääntö on 

erityisen tärkeä oliomuuttujien kohdalla. Tyhjä oliomuuttuja sisältää arvon Nothing. Tämä johtaa 

helposti virheeseen Object variable not set, kun oliota tarvittaisiin. Erityistapaus on nimeltään No real 

value given, cleared/allocated only. Oliomuuttujan kohdalla tämä tarkoittaa, että muuttujaan kyllä 

kirjoitetaan arvo Nothing, mutta ei koskaan todellista oliota. Taulukkomuuttujan kohdalla tämä 

puolestaan tarkoittaa, että taulukolle kyllä varataan tilaa, mutta siihen ei tallenneta mitään arvoja. 

Taulukko kuluttaa turhaan muistia. 

 

Sen lisäksi, että muuttujaa luetaan ja kirjoitetaan, luku- ja kirjoituskäskyt tulee myös suorittaa. Jos niitä 

ei suoriteta, koodissa voi olla virhe. 

Muuttujan käyttäjät kuolleet. Muuttuja näyttää olevan käytössä vaikkei ole. Käyttäjäaliohjelmia ei 

todellisuudessa suoriteta, koska ne ovat kuolleita. Tämän seurauksena myös muuttuja on täysin 

käyttämätön ja tarpeeton ajon aikana. Jos käyttäjäaliohjelmat poistetaan, muuttuja jää kuolleeksi 

jäänteeksi, kunnes se poistetaan. Käytä tätä sääntöä löytämään toisiinsa liittyvät kuolleet osaset, jotka 

voit poistaa yhtä aikaa. Paina muuttujaa hiiren oikealla napilla ja valitse References nähdäksesi kuolleet 

käyttäjäaliohjelmat. Jos muuttuja vaikuttaa tarpeelliselta, ohjelmastasi saattaa puuttua jokin 

toiminnallisuus. Harkitse muuttujan herättämistä henkiin kutsumalla kuolleita aliohjelmia. 

Muuttujan lukijat kuolleet. Muuttujaa luetaan ja kirjoitetaan. Lukija-aliohjelmia ei kuitenkaan 

suoriteta, sillä ne ovat kuolleita. Yksi tai useampi kirjoituskäsky on käytössä, mutta siitä ei ole hyötyä. 

Olet löytänyt joko virheen tai optimointikohteen. Tutki, onko ohjelmassa looginen virhe, kun muuttujan 

arvoa ei lueta. Se voi merkitä puuttuvaa tai poistettua toiminnallisuutta. Voit joutua herättämään lukijat 

henkiin kutsumalla niitä. Vaihtoehtoisesti voit lisätä lukukäskyjä jonnekin muualle. Jos ohjelmassa ei 

näytä olevan vikaa, harkitse kirjoituskäskyjen poistoa. Ohjelmasi tekee mahdollisesti turhaa työtä 

laskiessaan muuttujalle arvoja, joita ei käytetä. Poista tarpeettomat käskyt optimoidaksesi koodin. 

Muuttujan kirjoittajat kuolleet. Muuttujaa luetaan ja kirjoitetaan. Kirjoittaja-aliohjelmia ei kuitenkaan 

suoriteta, sillä ne ovat kuolleita. Yksi tai useampi lukukäsky on käytössä. Ohjelmassa on siis vikaa. 

Muuttujan arvo on aina nolla, tyhjä tai Nothing tietotyypistä riippuen. Tarkista, aiheutuuko tästä 

ajonaikaisia virheitä. Mieti, tulisiko kirjoittaja-aliohjelmia kutsua muuttujan herättämiseksi kunnolla 

henkiin, vai tulisiko mieluummin lisätä kirjoituskäskyjä muualle. – Tämäntyyppinen virheellinen kuollut 

koodi on hyvin hankala havaita ilman Project Analyzeria. Ohjelma on erityisen ikävä oliomuuttujien 

tapauksessa, sillä niiden arvo on aina Nothing. Tästä voi aiheutua virheilmoitus Object variable not set. 

Muuttujaa ei lueta, kirjoittajat kuolleet. Muuttuja on käytännössä tarpeeton. Sitä ei koskaan lueta. 

Kirjoituskäskyjä on, mutta niitä ei ajeta, koska ko. aliohjelmat ovat kuolleita. Muuttuja vaikuttaa 
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muinaisjäänteeltä. Ei ole järkeä kirjoittaa muuttujaan mitään arvoja, kun niitä ei kerran tarvita. Harkitse 

kuolleiden kirjoittajien ja muuttujan poistoa yhtä aikaa. Tarpeettomien osien poisto auttaa ylläpitoa. 

Muuttujaa ei kirjoiteta, lukijat kuolleet. Muuttuja on käytännössä tarpeeton. Siihen ei koskaan aseteta 

mitään arvoa. Lukukäskyjä on, mutta niitä ei ajeta, koska lukija-aliohjelmat ovat kuolleita. Muuttuja 

vaikuttaa muinaisjäänteeltä dinosaurusten ajalta. Kuolleet lukijat voivat sisältää piilevän bugin (kuolleen 

bugin siis). Lukijat saattavat toimia odottamattomalla tavalla, koska muuttujalla ei ole mielekästä muuta 

arvoa kuin noilla, tyhjä tai Nothing. Jos lukijat herätetään henkiin, myös bugi herää henkiin. Harkitse 

lukijoiden ja muuttujan poistoa yhtä aikaa. Ylläpito helpottuu, kun kyseenalaiset tarpeettomat osaset on 

poistettu. 

Mitä yllä kerrotaan muuttujista, pätee soveltuvin osin myös Type..End Type -määritysten kenttiin. 

Muu puolikuollut koodi 

Vakion käyttäjät kuolleet. Const- tai Enum-vakion arvoa ei tarvita ajon aikana. Vaikka vakion nimi 

esiintyy koodissa, kyseiset aliohjelmat ovat kuolleita. Vakion arvokin on siis käytännössä kuollut, koska 

sitä ei mitenkään käytetä. Jos vakion arvoa pitäisi käyttää, ohjelmassa on vika. Vaihtoehtoisesti kyseessä 

on poistetun tai pois kytketyn toiminnallisuuden jäänne. Siinä tapauksessa harkitse vakion ja sen 

käyttäjäaliohjelmien poistoa yhtä aikaa. Huomaa kuitenkin, että Enum-vakion poisto saattaa tehdä 

Enumista epätäydellisen tai muuttaa jäljempänä tulevia Enum-vakioiden arvoja. Koodin rikkoutumisen 

estämiseksi saattaa kannattaa säilyttää tarpeettomiakin vakioita Enumissa. 

Lapsiluokka puuttuu (Class not inherited). Luokka on määritetty abstraktiksi MustInherit-määreellä, 

mutta sillä ei kuitenkaan ole yhtään aliluokkaa. Koska kyseessä on abstrakti luokka, ei siitä voi luoda 

olioita ajon aikana, eikä luokasta siten ole hyötyä. Tästä huolimatta luokan nimi on kuitenkin käytössä 

tietotyyppinä. Luokan poistokaan ei siis onnistu noin vain. Tarkista luokan käyttötapa ja päätä, pitäisikö 

lisätä uusi aliluokka, poistaa MustInherit-määre vai poistaa koko luokka käyttäjineen. 

Oliot puuttuvat (Class not instantiated). Luokasta ei luoda yhtään oliota New-käskyllä, näin pitäisi 

tehdä. Koska olioita ei synny, luokan metodit ja muuttujatkaan eivät todellisuudessa ole käytössä. Toisin 

sanoen luokka ei ole käytössä ajon aikana. Sitä kuitenkin tarvitaan ohjelman kääntämiseen, sillä luokan 

nimi esiintyy tietotyyppinä tai luokan sisällä olevia vakio- tms. määrityksiä käytetään luokan 

ulkopuolelta käsin. Luokkaa ei siis voi poistaa noin vain. Tarkista luokan käyttötapa ja päätä, pitäisikö 

olioita todella luoda New-käskyllä vai pitäisikö luokka paremminkin poistaa käyttäjineen. Tämä sääntö 

ei koske seuraavia luokkia: abstraktit luokat; luokat, joilla on Shared-jäseniä; luokat, joista on 

tarkoituksella estetty olioiden luonti; klassiset VB-luokat (.cls-tiedostot). 

Rajapinta ei käytössä (Implemented Interface not used). Rajapinta on käytössä siten, että jokin luokka 

tai luokat toteuttavat rajapinnan. Toisin sanoen koodi sisältää lauseen ”Implements rajapinnannimi”. 

Rajapinta ei kuitenkaan ole todellisessa käytössä näiden luokkien ulkopuolella. Rajapinta on 

mahdollisesti tarpeeton, sillä kukaan ei kutsu sitä. Sääntö käsittää rajapinnaksi sekä VB.NET:in 

Interface-määritykset että klassisen VB:n luokat, joita käytetään rajapintana Implements-lauseella. 

Rajapintaa ei toteutettu (Interface not implemented). Interface-rajapinta on määritelty ja käytössä. 

Kuitenkaan mikään luokka ei toteuta rajapintaa Implements-lauseella. Rajapinnan kautta ei siis voi 

tapahtua mitään. Joudut joko poistamaan rajapinnan tai toteuttamaan sen yhdessä tai useammassa 

luokassa. Sääntö käsittää rajapinnaksi sekä VB.NET:in Interface-määritykset että klassisen VB:n tyhjät 

luokat, jotka näyttävät rajapinnoilta. Jälkimmäiset kaipaavat joko koodia sisälleen tai Implements-

toteutuksen toisen luokan kautta. 

Julkiset rajapinnat ja monen projektin analyysi 

Kirjasto- ja palvelinprojektit julkaisevat yleensä rajapinnan, jota muut projektit voivat käyttää. 

Esimerkiksi ActiveX-projekteissa on julkisia luokkia, joiden metodeita muut ohjelmat voivat kutsua. 

VB-versiosta 2005 alkaen myös tavallisilla .exe-projekteilla voi olla julkinen rajapinta. Tällaisessa 

tapauksessa yhden projektin analysointi ei riitä sen selvittämiseksi, mitä julkisista metodeista kutsutaan 

ja mitä ei. Project Analyzerin käyttämä termi julkiselle koodille on exposed. Kun sana exposed esiintyy 

kuolleen koodin yhteydessä, se tarkoittaa sitä, että koodi ei ole käytössä analysoidu(i)ssa projekt(e)issa, 

mutta jokin toinen ohjelma saattaa käyttää sitä. Tällainen dead but exposed -koodi on siis mahdollisesti 

kuollutta, mahdollisesti elävää.  

Käytännössä on usein järkevää olla poistamatta mitään dead but exposed -koodia. Jokin toinen ohjelma 

saattaa käyttää koodia ja tällöin sen poistaminen johtaa virheilmoituksiin. Project Analyzerin 

oletusasetukset jättävätkin kuolleen koodin raportoimatta julkisista rajapinnoista. Halutessasi voit kytkeä 

oletusasetuksen pois kohdasta Problem options.  
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Jotta kuolleen koodin löytäminen julkisista rajapinnoista olisi mahdollista, on analysoitava kaikki 

kyseeseen tulevat projektit yhtä aikaa. Tämä ominaisuus vaatii Enterprise Editionin. Monen projektin 

analyysissä Project Analyzer löytää projektien väliset kutsut ja riippuvuudet ja pystyy raportoimaan 

koodin, jota mikään projekteista ei käytä. Monen projektin analyysin voi aloittaa avaamalla useamman 

kuin yhden projektin analyysiin tai vaihtoehtoisesti analysoimalla .vbg- tai .sln-tiedoston. Tarkempi 

opastus löytyy ohjetiedostosta. 

Monen projektin analyysiä suositellaan seuraaville tiedostotyypeille: .vbg, .sln, ActiveX-projektit, OLE 

server -projektit, .NET-luokkakirjastot ja .NET-komponenttikirjastot. 

Tarpeettomien kontrollien poisto 

Project Analyzer etsii tarpeettomia käyttöliittymäkontrolleja Visual Basic -versioiden 3.0–6.0 

lomakkeilta.  

Useimmat käyttöliittymän osaset ovat tarpeettomia silloin, kun ne ovat kokonaan näkymättömiä 

(Visible=False) tai ne on kytketty pois toiminnasta (Enabled=False). Niiden poistoa kannattaa harkita, 

koska ne vievät järjestelmäresursseja ja kasvattavat ohjelman kokoa. Myös koodi, joka liittyy näiden 

kontrollien käyttämiseen ja asetuksiin, on todennäköisesti tarpeetonta. 

Control not visible – näkymätön kontrolli. Jos kontrollin Visible-ominaisuus on asetettu arvoon False 

eikä sitä aseteta Trueksi ohjelman ajon aikanakaan, kontrolli on täysin näkymätön.  

Control outside of visible area – ikkunan reunojen ulkopuolella. Jos kontrolli sijaitsee ikkunan reunojen 

ulkopuolella, sitä ei siirrellä ohjelmallisesti eikä ikkunan venyttäminen ole mahdollista, kontrolli on 

käytännössä aina näkymätön.  

Control not enabled – poissa käytöstä. Jos kontrollin Enabled-ominaisuus on False eikä sitä palauteta 

Trueksi ajon aikana, kontrollia on mahdoton käyttää. 

Miksi tarpeettomia kontrolleja ylipäänsä sitten on? Joskus ohjelmoijat poistavat kontrolleja vain osittain: 

he piilottavat niitä, poistavat niitä käytöstä tai yksinkertaisesti vetävät ne ikkunan ulkopuolelle. Tällä 

tavoin kontrolleista pääsee nopeasti eroon koskematta itse ohjelmakoodiin. Valitettavasti tällainen 

”puolipoistettu” kontrolli helposti jää lomakkeelle samoin kuin kontrollin tapahtumankäsittelijät. 

Kontrolli jää kuluttamaan resursseja ja tekemään ohjelmasta monimutkaisemman ja vaikeammin 

ymmärrettävän kuin se oikeastaan onkaan. 

Näkymättömien tai käytöstä poistettujen kontrollien tuhoamisessa tulee olla tarkkana, koska joskus niillä 

voi olla todellistakin käyttöä. Ota myös huomioon, että Project Analyzer ei löydä kaikkia mahdollisia 

tarpeettomia kontrolleja. Ikkunat tulisi käydä myös itse läpi, jolloin saattaa löytää vaikkapa toistensa 

taakse piilotettuja kontrolleja. 

3.2 Lisää optimointia 

Tyypittömät muuttujat. Anna muuttujille aina niiden käyttötarkoitusta vastaava tietotyyppi. Jollet 

määritä tietotyyppiä, klassinen VB käyttää oletuksena Variant-tyyppiä. VB.NET puolestaan käyttää 

Object-tietotyyppiä. Variant/Object voi sisältää mitä tahansa tietoa: numeroita, tekstiä, olioita, 

taulukoita… Jossain tilanteissa tämä on todella kätevää. Useimmiten tätä ominaisuutta ei kuitenkaan 

tarvita, koska on jo etukäteen tiedossa, minkä tyyppistä tietoa muuttuja tulee sisältämään.  

Miksi Variant- tai Object-tyyppi sitten on huono valinta? Ensimmäinen syy on se, että oikean tietotyypin 

käyttö vähentää virhemahdollisuuksia. Variantista tai Objectista ei voi olla täysin varma, mutta Integer-

tyyppi sisältää pakosti aina kokonaisluvun. Vaatimalla esimerkiksi Integer-tyypin käyttöä voi olla varma 

siitä, ettei ohjelma koskaan yritä laskea merkkijonoilla tai olioilla. Olio-ohjelmoinnissa taas oikea 

luokan nimi (Variantin/Objectin sijaan) saa VB-kääntäjän käyttämään aikaista sitomista (early binding). 

Tällöin VB-kääntäjä tutkii metodikutsut jo käännösvaiheessa. Variant/Object-tyyppi johtaa ajonaikaisen 

sitomisen käyttöön (late binding). Silloin kääntäjä ei voi tutkia kutsuja etukäteen. Väärät kutsut ja 

virheelliset tietotyypit paljastuvat vasta ajon aikana. Virheentarkistus siis siirtyy kääntäjältä 

loppukäyttäjille. 

Toinen syy on se, että oikean tietotyypin käyttö saa ohjelman toimimaan nopeammin. VB voi välttää 

tarpeettomia tietotyyppimuunnoksia. Kolmanneksi Variant/Object-tyyppi kuluttaa enemmän muistia 

kuin muut tietotyypit. Voit säästää muistia tyypittämällä muuttujat – ja varsinkin taulukot – Integeriksi, 

Singleksi, Stringiksi jne.  

On erityisen tärkeää valita oikea tietotyyppi aliohjelmien parametreille. Lisäämällä As tyyppi 

jokaiseen parametriin on helpoin tapa varmistaa, että aliohjelma saa parametrinaan tekstin sijasta 

numeron tai että parametri lb sisältää ListBoxin eikä mitään muuta oliota.  
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Vielä yksi syy käyttää Option Explicitiä: Se pakottaa sinut päättämään, minkä tietotyypin valitset 

kirjoittaessasi Dim-käskyjä. Jos et kirjoita Dim-käskyjä, muuttujistasi tulee Variant/Object-tyyppisiä 

automaattisesti.  

Näiden kaikkien hyötyjen saamiseksi määritä muuttujalle aina tietotyyppi tällä tavoin: 

  Dim x 
→Dim x As Integer 

Klassisen Visual Basicin Dim-käskyssä on kompastuskivi. Seuraavassa esimerkissä muuttuja x on 

tyypiltään Variant, vaikka y onkin Integer. Ongelmaa on todella hankala huomata ilman Project 

Analyzeriä! 

  Dim x, y As Integer 
→Dim x As Integer, y As Integer 

VB.NET toimii toisella tavoin. Siinä muuttuja x on Integer, kuten ohjelmoija ehkä on halunnutkin.  

Alkaen VB-versiosta 2008 voit käyttää automaattista tyyppipäättelyä (type inference). Tällä tarkoitetaan 

sitä, että VB-kääntäjä määrittää oikean tietotyypin muuttujan alkuarvosta. Ohjelmoija siis lopettaa 

ajattelemisen ja siirtää ikävän ajatustyön kääntäjälle. Tässä esimerkki: 

Option Infer On 
Dim x = 3 
Dim y = GetValue() 

Niin kuin näkyy, tietotyyppiä ei ole erikseen määritetty. Muuttuja x tulee olemaan Integer, koska sen 

alkuarvo on kokonaisluku. Entäpä mitä voi sanoa muuttujan y tietotyypistä? Eipä juuri mitään. 

Tietotyyppi tulee olemaan sama kuin funktion GetValue paluuarvon tietotyyppi. Tyyppipäättely 

kuulostaa mahtavalta idealta, mutta siinä piilee vaara: ohjelmoija lopettaa ajattelemisen. Toinen vaara 

on, että jos GetValuen paluuarvon tyyppi joskus muuttuu, muutos vaikuttaa myös muuttujaan y ja 

ehkäpä muuallekin koodissa. Parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi tulisi aina määrittää 

tietotyyppi itse eikä jättää määrittämistä VB:n harteille. 

Tyypittömät funktiot. Funktiot ja Propertyt vaativat paluuarvolleen tyyppimäärityksen aivan kuten 

muuttujatkin. Jollet määritä tyyppiä, funktio (ja Property) palauttaa Variant/Object -tyyppisen arvon. 

Esimerkki: 

  Function Calculate(ByVal Value As Single) 
→Function Calculate(ByVal Value As Single) As Single 

VB.NET:issä voit käyttää Option Strict On -käskyä vaatimaan tyyppimäärittelyä kaikilla muuttujille ja 

funktioille. Klassisessa VB:ssä ei ole vastaavaa ominaisuutta, mutta voit käyttää Project Analyzeria 

samaan tarkoitukseen.  

As New -oliomuuttujat. Klassisessa VB:ssä oliomuuttujan määrittely As New -määreellä luo ”itsestään 

syntyvän” oliomuuttujan. Aina kun ohjelma käyttää tällaista muuttujaa, VB tarkistaa ensin, onko 

muuttujassa jo olio. Jollei ole, VB luo uuden olion. Tarkistus vie hieman aikaa ja siis hidastaa ohjelmaa. 

Suorituskyvyn parantamiseksi poista muuttujamäärityksestä sana New. Sen sijaan luo olio käskyllä Set x 

= New Class ennen kuin muuttujaa käytetään. Tarvittaessa käytä seuraavanlaista ohjelmointitapaa:  

If x Is Nothing Then  
   Set x = New Class 
End If 
x... 

Tällä tavoin voit välttää ikävän virheilmoituksen Object variable not set, joka seuraa, jos muuttujassa x 

ei vielä olekaan oliota. 

VB.NET:issä As New -muuttujat toimivat toisin. VB.NET luo olion vain kerran eikä siitä seuraa 

vastaavia suorituskykyongelmia. 

Oikosulje ehtolauseet. Lausekkeissa (x And y) ja (x Or y) suoritetaan sekä x että y ennen And/Or-

operaation suoritusta, olipa x:n arvo mikä tahansa. Oikosulkeminen tarkoittaa sitä, että kun x=False 

lauseekkeessa (x And y), jätetään y suorittamatta. Sehän on tarpeetonta, sillä lausekkeen arvo on joka 

tapauksessa False. Samoin kun x=True lausekkeessa (x Or y), jätetään y taaskin suorittamatta, sillä 

lausekkeen arvo on joka tapauksessa True. Oikosulkeminen nopeuttaa ohjelmaa varsinkin silloin, kun y 

on jokin monimutkainen lauseke tai funktiokutsu.  

Klassisessa VB:ssä voit purkaa If..And.. -ehdon kahdeksi sisäkkäiseksi If-ehdoksi näin: 

  If x And y Then DoIt 
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→If x Then 
     If y Then 
        DoIt 
     End If 
  End If 

If..Or.. -ehdon oikosulkeminen on monimutkaisempaa. Se voi silti olla hyödyksi siellä, missä ohjelmasta 

täytyy puristaa kaikki teho irti. 

  If x Or y Then DoIt 
 
→If x Then 
     flag = True 
  ElseIf y Then 
     flag = True 
  Else 
     flag = False 
  End If 
  If flag Then 
    DoIt 
  End If 

VB.NET:issä oikosulkeminen on helppoa. And-operaattorin voi korvata AndAlso-operaattorilla. Or-

operaattorin voi puolestaan korvata OrElse-operaattorilla. Visual Basicin ohjeista löytyy lisätietoa 

And/AndAlso- ja Or/OrElse-operaattoreiden eroista. 

Oikosulkemisessa on riskinsä, sillä ohjelman suoritus muuttuu. Jos jälkimmäinen eli y-lauseke sisältää 

funktiokutsun, funktiota ei aina suoritetakaan. Tämä saattaa aiheuttaa virheen ohjelmassasi, jos kutsu 

tekee jotain tärkeää.  

Merkkijonojen käsittely. Project Analyzer sisältää koko joukon merkkijonojen käsittelyn 

optimointisääntöjä. Ne on tarkoitettu erityisesti sellaisten paljon merkkijonoja käsittelevien ohjelmien 

optimointiin, joiden suorituskykyä VB:n monet merkkijonopuutteet haittaavat. Aiheesta on 

perinpohjaisia artikkeleita Aivoston kotisivuilla ja lisätietoja löytyy myös Project Analyzerin ohjeista.  

3.3 Tyyliehdotukset 

Kaikilla meistä on oma ohjelmointityylinsä. On monia tapoja kirjoittaa hyvää ja kaunista koodia. 

Kannattaa kuitenkin olla tyylissään johdonmukainen. Kehitä omat ohjelmointikäytäntösi ja pysy niissä. 

Johdonmukaisesta tyylistä tulee olemaan paljon hyötyä, kun ylläpidät vanhoja ohjelmiasi tai kun joku 

toinen ohjelmoija opettelee, kuinka ohjelmasi toimii. 

Project Analyzer löytää ohjelmasta kuin ohjelmasta niin paljon tyylivirheitä, että se voi aluksi tuntua 

mahdottomalta. Ei ole kuitenkaan tarpeellista, että noudattaisit joka ohjetta ja korjaisit jokaisen 

”virheen” ohjelman ehdottamalla tavalla. Valitse ne tyylisäännöt, jotka sinulle sopivat. Unohda oudot tai 

hankalat säännöt. Omat tyylisääntösi valitset Options-valikon toiminnolla Problem Options. Kunhan 

opit hiomaan koodiasi Project Analyzerilla, voit valita lisää sääntöjä ja tehdä ohjelmastasi täydellisen. 

Seuraavassa on selostettu muutamia tärkeimmistä tyylisäännöistä. Loput on kuvattu ohjetiedostossa.  

Määritysten tyyli 

Option Explicit Off. Jos et ole ennen käyttänyt Option Explicit -käskyä, tai olet asettanut sen Off-

asentoon, on sen käyttö opeteltava nyt. Klassisessa VB:ssä kirjoita Option Explicit joka tiedoston 

alkuun. Jos käytät VB.NET:iä, kirjoita Option Explicit On tai etsi vastaava valinta projektin 

asetuksista. Näin saat Visual Basicin vaatimaan Dim-muuttujamäärityksen jokaiselle muuttujalle.  

Muuttujien määrittely on hyvä ohjelmointitapa ja sitä suositellaan yleisesti. Muuttujamääritysten 

ansiosta koodia on helpompi lukea ja ohjelma kuluttaa vähemmän muistia ajon aikana. Ohjelma saattaa 

myös nopeutua erityisesti silloin, kun kyse on oliomuuttujista. Edut seuraavat, kun muuttujille on 

määritelty tarkka tietotyyppi.  

On vielä muukin syy, miksi Option Explicit on tärkeä. Se pakottaa sinut ajattelemaan oikean tyypin 

valintaa. Ajattelu parantaa laatua ennen pitkää, eikö vain? 

Option Strict puuttuu. Tiedostosta tai projektista puuttuu asetus Option Strict On. Tämä VB.NET-

asetus pakottaa tietotyyppien käytön turvalliseksi estämällä automaattiset ”kapenevat” 

tyyppimuunnokset (esimerkiksi Long-tyypistä Short-tyyppiin), jotka voivat aiheuttaa ajonaikaisen 

virheen. Asetus myös estää tyyppien ajonaikaisen sidonnan (late binding), joka aiheuttaa usein virheitä 

ja hidastaa ohjelman suoritusta. Voit tehdä Option Strict On -asetuksen joko koko projektille kerralla 
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tai sitten kullekin tiedostolle erikseen. Option Strict On -asetuksesta on lisäksi hyötynä se, että Project 

Analyzerin tulokset ovat tarkempia, kun ajonaikainen sidonta on estetty. 

Näkyvyysasetus puuttuu (Scope declaration missing). Määritä aina aliohjelmille, muuttujille yms. 

näkyvyysalue eli jokin seuraavista: Private, Friend tai Public (VB.NET:issä myös Protected tai Protected 

Friend). Jollet tee määritystä, tulee oletuksena jokin näkyvyysalue. Mikä alue kulloinkin on kyseessä 

seuraa monimutkaisista oletussäännöistä. Oletusten käyttö johtaa helposti liian tiukkoihin tai väljiin 

asetuksiin. Otetaan esimerkiksi seuraava aliohjelma: 

Sub Laske()  

Voiko tätä kutsua oman moduulinsa ulkopuolelta? Osaatko sanoa heti, onko Laske() Public vai Private? 

Täytyy olla melkoinen guru, että pystyy sen tekemään. Oletus riippuu siitä, missä kyseinen aliohjelma on 

määritetty: onko se luokassa, moduulissa, lomakkeella vai kenties .NET:in Structuressa tai Interfacessä. 

Kannattaa siis mieluummin kirjoittaa näin: 

Private   Sub Laske() 
Friend    Sub Laske() 
Public    Sub Laske() 
Protected Sub Laske()        ' Vain VB.NET 
Protected Friend Sub Laske() ' Vain VB.NET 

Private-määrityksellä aliohjelman (muuttujan jne.) voi piilottaa eikä sitä voi kutsua muista moduuleista 

tai luokista. Public-määrityksellä aliohjelmasta tulee osa moduulin rajapintaa ja sitä voi kutsua myös 

moduulin ulkopuolelta. Jos kyseinen moduuli (luokka) on julkinen, Public-aliohjelmia voi kutsua jopa 

toisista ohjelmista. On tärkeää määrittää oikeat näkyvyysasetukset, jotta koodi pysyy modulaarisena.  

Friend, Protected tai Protected Friend voivat myös tulla kyseeseen olio-ohjelmoinnissa. Friend-määritys 

varmistaa, että aliohjelma on käytettävissä projektin sisällä, mutta ei muista ohjelmista käsin.  

Friendin ja Publicin ero on erittäin tärkeä projekteissa, jotka julkaisevat rajapinnan muiden ohjelmien 

kutsua. Tavallisissa .exe-ohjelmissa Public itse asiassa toimii kuten Friend. Tämä johtuu siitä, että .exe-

ohjelmilla ei ole julkista rajapintaa ulospäin.  

Protected-määritys (VB.NET:issä) on kuten Private, mutta sen lisäksi aliohjelma periytyy alaluokille. 

Protected Friend puolestaan on Protected- ja Friend-määritysten yhdistelmä: se on käytössä koko 

projektissa ja periytyy alaluokille projektin ulkopuolellekin. 

Liian laaja näkyvyysalue (Excess scope). Ohjelman osan (aliohjelman, muuttujan yms.) näkyvyysalue 

on liian suuri. Ohjelmasi ei käytä tätä aliohjelmaa (yms.) niin laajalti kuin mahdollista. Tarkista, voisitko 

muuttaa näkyvyysalueen suppeammaksi. Hyvä ohjelmointitapa edellyttää, että näkyvyysalue on niin 

suppea kuin mahdollista, etteivät muut ohjelman osat ainakaan vahingossa käyttäisi tätä osaa. On 

erityisen tärkeää piilottaa luokkien muuttujat määritteellä Private, jottei luokan ulkopuolinen koodi voisi 

käyttää niitä. Tällä tavoin voit suojata tiedot tahattomilta muutoksilta.  

ByRef/ByVal puuttuu. Väärät tai puutteelliset parametrimäärittelyt voivat aiheuttaa vaikeasti 

löydettäviä virheitä. Määritellessäsi aliohjelmien parametreja muista aina lisätä joko ByVal tai ByRef. 

Näin ohjelmastasi tulee ajan mittaan luotettavampi.  

Mitä nämä ByVal ja ByRef oikeastaan sitten tarkoittavat? 

ByVal välittää parametrille arvon. Toisin sanoen ohjelmasi välittää aliohjelmalle jonkin muuttujan 

arvon, mutta ei itse muuttujaa. Tämä on turvallinen tapa välittää parametri. Vaikka aliohjelmasi 

muuttaisi parametrin arvoa, muutokset eivät vaikuta muuttujien arvoon kutsujassa.  

ByRef välittää parametrille muuttujaviittauksen. Toisin sanoen ohjelmasi välittää aliohjelmalle 

muuttujan, ei pelkästään sen arvoa. Jos aliohjelmasi muuttaa parametrin arvoa, muuttujan arvo vaihtuu 

myös kutsujassa! Tämä voi aiheuttaa piileviä virheitä. Esimerkki: 

 

Sub TeeJotain(ByRef Teksti As String) 
    Teksti = "Terve!" 
End Sub 
 
Sub Main() 
    Dim Teksti As String 
    Teksti = "Morjens!" 
 
    TeeJotain(Teksti) 
    MsgBox(Teksti)  ' Ilmoittaa Terve! 
End Sub 

 

Sub TeeJotain(ByVal Teksti As String) 
    Teksti = "Terve!" 
End Sub 
 
Sub Main() 
    Dim Teksti As String 
    Teksti = "Morjens!" 
 
    TeeJotain(Teksti) 
    MsgBox(Teksti)  ' Ilmoittaa Morjens! 
End Sub 
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Klassisessa VB:ssä oletus on aina ByRef, jos ByRef/ByVal-määre puuttuu. Jollet valitse itse, saat aina 

ByRefin, joka on siis se turvattomampi vaihtoehto. On tärkeää kirjoittaa ByRef tai ByVal itse, jotta 

valinta tulisi harkituksi kunnolla ja selkeäksi myös muiden lukea. 

VB.NET:issä ongelma on korjattu. Oletus on siellä ByVal, siis se turvallisempi vaihtoehto. 

Kannattaa huomata, että ByRefillä on toki monia hyviä käyttötarkoituksia. Sitä on luonnollisesti 

käytettävä, kun halutaan palauttaa parametrissa jokin arvo kutsujalle. Paluuparametrien käyttöä 

kannattaa yleensä välttää, mutta joskus niitäkin tarvitaan. Toinen syy käyttää ByRefiä on nopeus. ByVal-

parametri vaatii aina muuttujan arvon kopioinnin aliohjelmaan, kun taas ByRef välttämättä ei. Jos 

aliohjelmaa kutsutaan tuhansia kertoja, ByRef voi osoittautua nopeammaksi. Nopeus riippuu kuitenkin 

käytetystä tietotyypistä. Kannattaa kokeilla itse, kumpi on nopeampi, ByVal vai ByRef. 

Merkkijonoparametrien osalta ByRef voi nopeuttaa kutsun suoritusta huomattavastikin. Kolmas syy 

ByRefin käyttöön on se, että VB joskus vaatii sitä. Silloin VB toki kertoo siitä. Project Analyzer 

luonnollisesti tuntee pakolliset ByRef- tapaukset eikä turhaan varoita niistä. 

Tyylittömät käskyt 

Seuraavassa on lista käskyistä, jotka ovat huonoa ohjelmointityyliä.   

GoTo/GoSub -käskyn käyttö on huonoa ohjelmointia. Niitä tulee aina välttää aina, kun suinkin 

mahdollista. GoTo-hypyt johtavat helposti huonoon ohjelmarakenteeseen ja sotkuiseen spagettikoodiin. 

GoSub-käskyn suorituskyky on heikko eikä VB.NET edes tue sitä. GoSub-käskyn sijaan tulisi käyttää 

funktioita ja aliohjelmia. 

Exit For|Do|While jne. Exit-käsky voi tarkoittaa epämääräistä ohjelmarakennetta aivan kuten GoTo-

käskykin. Koeta rakentaa silmukat siten, että niistä on ainoastaan yksi ulospääsytie (silmukan lopussa). 

Moni ohjelmoija on toki sitä mieltä, että oikein käytettynä Exit-käskystä ei ole haittaa. Exit-käskyn 

välttämisessä onkin kyse siitä, millaista ohjelmointityyliä haluaa noudattaa. 

Exit Sub|Function|Property. Nämä käskyt lopettavat aliohjelman tai funktion suorituksen välittömästi. 

Käskyjen haittapuoli on siinä, että aliohjelmaan (funktioon) tulee voi syntyä useampi kuin yksi paluutie. 

Niitä saisi kuitenkin olla tasan yksi kappale ja sen pitäisi sijaita aliohjelman lopussa. – Exit-käskyä 

tarvitaan usein välittömästi ennen On Error GoTo –tyyppistä virheenkäsittelyosiota. Project Analyzer 

sallii käytön siinä yhteydessä. 

Return. Tämä käsky lopettaa funktion suorituksen välittömästi hiukan kuten Exit Function. Return-

käskyllä on myös samat haittapuolet. – Return-käsky on kuitenkin joskus välttämätön. Ensinnäkin sitä on 

käytettävä silloin, kun funktiosta halutaan poistua ennen On Error GoTo –tyyppistä 

virheenkäsittelyosiota. Toiseksi sitä on käytettävä operaattorin paluuarvon asettamiseen (Operator, 

VB 2005 ja uudemmat versiot). Project Analyzer sallii nämä käytöt. Return-varoitus on käytössä 

VB.NET-ohjelmia analysoitaessa. 

Monta Return-käskyä samassa funktiossa. Funktiossa saa olla tasan yksi paluutie. Monta paluutietä 

tekee funktiosta vaikean ymmärtää. Jos funktio kuitenkin näyttäisi vaativan monta Return-käskyä, se voi 

olla liian monimutkainen. Sellainen funktio tulisi jakaa osiin, joissa kussakin on vain yksi Return-käsky. 

– Tämä sääntö on käytössä VB.NET-ohjelmille. Sääntö ei laske Exit-käskyjä vaan ainoastaan Return-

käskyt.  

While-tyyppinen silmukkarakenne on vanhentunut. Do..Loop -silmukka on monipuolisempi vaihtoehto. 

Klassisessa VB:ssä vältettävä rakenne on While..Wend, kun taas VB.NET:issä se on While..End While.  

Call-käsky on tarpeeton aliohjelmien kutsumiseen. Sen voi jättää pois.   

IIf / Switch / Choose. Nämä funktiot ovat epätyylikkäitä niiden toiminnan, tehottomuuden ja huonon 

luettavuuden takia. Toisin kuin If- tai Select-käskyissä, näiden funktioiden kaikki ehdot ja haarat 

suoritetaan aina riippumatta ehtojen arvoista. Tästä seuraa se, että funktiot ovat hitaita ja niillä voi olla 

epätoivottuja sivuvaikutuksia. Switch ja Choose voivat myös antaa tulokseksi ikävän Null-arvon. Käytä 

Select- tai If-käskyä.  

Yhden rivin If..Then. Tämä tarkoittaa sitä, että koko If..Then(..Else) -rakenne on kirjoitettu yhdelle 

riville. Jaa rakenne useammalle riville, jotta se olisi helpompi lukea.  

Monta käskyä yhdellä rivillä. Rivillä on useita käskyjä kaksoispisteellä ( : ) erotettuina. Kirjoita 

ainoastaan yksi käsky riville, jotta ohjelmaa olisi helpompi lukea. 

On Error -rakenteen käyttö on vanhanaikaista VB.NET:issä. On parempi käyttää uutta Try..Catch -

rakennetta. Lisäksi On Error Resume Next hidastaa .NET-ohjelmia tarpeettomasti. Sen voi korvata 

nopeammalla rakenteella Try..End Try, joka toimii samalla tavoin.  
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Global löytynyt, käytä Public. Ensimmäiset VB-versiot eivät tunteneet sanaa Public. VB 4.0 lisäsi 

mahdollisuuden käyttää joko Public- tai Private-sanaa määrittämään näkyvyyttä. Nykyään on 

suositeltavaa käyttää Public-sanaa vanhentuneen Global-sanan sijasta. Global ja Public ovat 

synonyymejä, joten Globalista ei ole varsinaista haittaa. VB-versiosta 2005 alkaen Global-sanalla on 

uusi merkitys. On parempi olla enää käyttämättä vanhanaikaista Global-sanaa näkyvyysmäärittelyihin.  

Enum-tyyli 

Project Analyzer antaa mahdollisuuden vaatia Enum-vakiomäärittelyiden noudattavan tiettyjä 

standardeja. Voit vaatia yhden tai useamman seuraavista: kaikkien Enumien tulisi sisältää nollavakio; 

kaikille vakioille tulisi olla erikseen määritelty oma arvonsa nimi=arvo -syntaksilla; kullakin vakiolla 

tulisi olla eri arvo; vakioita tulisi aina käyttää numeroarvojen sijasta; kaikkia vakioita tulisi käyttää. 

Tämän lisäksi jokaisessa Select Case -rakenteessa tulisi olla oma Case jokaiselle vakiolle (katso 

seuraava kappale). 

Enum sisältää epäsuoria arvoja (Enum has implicit member values). Yhdeltä tai useammalta vakiolta 

Enumin sisällä puuttuu erikseen määritetty arvo. Arvot voivat muuttua, jos uusia vakioita lisätään tai 

vanhoja poistetaan. Tämä voi vaikuttaa koodiin, jonka oikea toiminta riippuu vakioiden numeroarvoista. 

Nollavakio puuttuu Enumista (Enum missing zero value). Jokaisessa Enumissa tulisi olla vakio, jonka 

arvo on nolla. Enum-tyyppisen muuttujan oletusarvo on nolla. Kun nolla on myös jonkin vakion arvo, 

oletusarvo ei silloin ole kelvoton Enumin kannalta katsottuna. Nollavakiolle voi antaa jonkin kuvailevan 

nimen kuten EiMitään, Tyhjä tai Virhe. 

Tupla-arvo Enumissa (Enum with duplicate value). Kahden tai useamman vakion numeroarvo on 

sama. Tarkista, onko tämä vahinko. Saman arvon käyttö useampaan otteeseen voi olla tarkoituksellista. 

Toisaalta se voi myös johtua virheestä. Katso, voiko vakiot yhdistää, jottei myöhemmin synny mitään 

väärinkäsityksiä Enumin oikeasta käytöstä. 

Enum-vakio puuttuu (Enum constant expected). Rivillä tulisi käyttää Enum-vakiota. Enum-arvon 

sijaan koodista löytyy jokin toinen tietotyyppi. Enum-tietotyyppiin tulisi tallettaa ainoastaan Enum-

arvoja, ei mitä tahansa kokonaislukuja tai muita tietotyyppejä. Jos näin ei tehdä, Enum-arvon sijasta 

ohjelmaan helposti eksyy jokin Enumin ulkopuolinen arvo. Enum-määrityksen tulisi sisältää kaikki 

sallitut numeroarvot. Näin ohjelma dokumentoi itse itsensä. Määrittämättömien arvojen käyttö tarkoittaa 

oikeastaan puutteellisesti dokumentoitua ohjelmaa tai peräti virheellistä logiikkaa. ”Maagisten” 

numeroarvojen käyttö vakioiden sijasta on huonoa ohjelmointityyliä, joka helposti johtaa virheisiin. Jos 

Enum-vakioiden arvoa myöhemmin muutetaan, maagiset numeroarvot jäävät helposti huomaamatta ja 

muuttamatta, mikä johtaa uusiin ongelmiin. 

Muita tyylisääntöjä 

Project Analyzer tarkistaa monia muitakin tyylirikkeitä. Se tutkii mm. luokkamääritykset, parametrit ja 

resurssien oikeaoppisen vapautuksen. Täydellinen sääntölistaus löytyy ohjetiedostosta. 

3.4 Logiikkaviat 

Tämä on erittäin tärkeä vikaluokka. Nämä viat voivat saada ohjelman käyttäytymään kummallisesti ja 

antamaan vääriä tuloksia. Jollei kyse olisikaan suoranaisesta viasta, moni epäloogisuus antaa kuitenkin 

vinkin, mistä ohjelmaa voi optimoida. Epäloogisuuksia voi olla vaikea havaita ilman analyysiohjelman 

käyttöä. 

Ongelmaryhmistä tämä lienee se, joka vaatii eniten ajattelua. Käytä aikaa käydäksesi joka vika lävitse. 

Tutki, pitääkö vika korjata ja miten se parhaiten käy. 

Polkuanalyysi 

Logiikkavikojen löytämiseksi Project Analyzer suorittaa polkuanalyysin. Se seuraa eri suorituspolkuja 

haarautumine, silmukoiden ja hyppylauseiden kautta ymmärtääkseen, mitkä käskyt todella suoritetaan 

ajon aikana. Se tutkii, mitkä muuttujat luetaan ja milloin niihin kirjoitetaan jotain. Silmukoista Project 

Analyzer tutkii, pyöritetäänkö niitä ehkä noilla, yksi vai useampia kertoja ja onko kyseessä ehkä 

pahamaineinen ikuinen silmukka. 

Saavuttamaton koodi (unreachable code). Koodin osa on kuollut, sillä suoritus ei koskaan etene sinne 

asti. Saavuttamaton koodi tarkoittaa mahdottomia haarautumia, suorittamattomia silmukoita, 

käyttämättömiä virheenkäsittelyosioita (On Error –tyylisiä) ja rivinumerolla merkittyjä osioita, joihin ei 

kuitenkaan hypätä mistään. Pakollisen hyppylauseen (kuten Exit tai Return) jälkeen seuraava koodi voi 
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myös olla saavuttamatonta. Saavuttamaton koodi on ohjelmointivirhe: surkeaa logiikkaa tai vanhaa 

koodijätettä, joka olisi pitänyt poistaa aikaa sitten. Päättele, voiko koodin poistaa vai pitäisikö se tuoda 

takaisin käyttöön. Jos saavuttamaton koodi täytyy säilyttää tuleviin tarkoituksiin, kommentoi se pois tai 

ympäröi se #If..#End If –käskyillä, jottei se ainakaan vahingossa joudu takaisin käyttöön. – Tämä sääntö 

löytää myös käyttämättömät On Error –tyyliset virheenkäsittelyosiot. Se löytää myös rikkinäiset 

silmukat, joiden loppu on saavuttamaton. Sääntö löytää sellaisenkin koodin, joka on poistettu käytöstä 

kirjoittamalla eteen Exit Sub.  

 

Muuttujaa luetaan ennen kirjoittamista. Paikallista muuttujaa luetaan, ennen kuin siihen on ehditty 

kertaakaan kirjoittaa mitään. Muuttujassa on tässä kohti aina sen oletusarvo (yleensä siis nolla tai tyhjä 

merkkijono). Kyseessä on mitä todennäköisimmin virhe. Edeltävä kirjoituskäsky on ehkä poistettu tai 

suorituspolkuja muutettu väärin. Muuttuja saattaa myös olla ylimääräinen tai sitten tässä kohti tulisikin 

lukea jotain toista muuttujaa. – Sääntö ei tutki virheenkäsittelyrutiineja. Virhehän voi tapahtua milloin 

tahansa, joten säännön toimintaa olisi mahdoton saada tarkaksi. 

Muuttujaa luetaan ennen kirjoittamista (jollakin polulla). Paikallista muuttujaa luetaan, ennen kuin 

kirjoituskäskyä on varmuudella suoritettu. Muuttujassa saattaa olla joko todellinen arvo tai sitten 

oletusarvo – ehkäpä ohjelmointivirheen vuoksi. Onko kyseessä vika, on tutkittava tapauskohtaisesti. 

Huom. Kahden edellisen säännön ero on siinä, että ”jollakin polulla” –sääntö on tiukempi. Sille riittää, 

että kirjoituskäskyn puuttuminen on edes teoreettisesti mahdollista ainakin yhdellä mahdollisella 

suorituspolulla. Ensimmäinen sääntö on löysempi: siinä kirjoituskäskyn on kokonaan puututtava ennen 

kuin varoitus annetaan. 

Oliomuuttuja luetaan ennen kirjoittamista. Paikallista oliomuuttujaa käytetään, mutta se on tässä 

kohti tyhjä (sen arvo on Nothing). Ohjelmassa syntyy tässä kohti ajonaikainen virhe (null pointer 

reference tai object variable not set).  

Oliomuuttuja luetaan ennen kirjoittamista (jollakin polulla). Paikallista oliomuuttujaa käytetään, 

mutta se saattaa olla tyhjä (arvo Nothing). Tässä kohti saattaa syntyä ajonaikainen virhe. Tämä varoitus 

annetaan, jos jokin suorituspolku saattaa jättää muuttujan tyhjäksi. Virheen välttämiseksi varmista, että 

muuttujassa varmasti on todellinen olio tässä kohdassa. 

Vinkki: Kannattaa mielellään käyttää kirjastotiedostojen analyysiä, jotta ”luetaan ennen kirjoittamista” –

säännöt toimisivat mahdollisimman tarkasti. Kirjastotiedostojen analyysi vaatii Enterprise Editionin. 

Kirjoitettava arvo (tai olio) jää käyttämättä. Paikalliseen muuttujaan kirjoitetaan arvo, jota ei 

kuitenkaan käytetä kirjoittamisen jälkeen. Joko muuttujaa ei ollenkaan lueta tai sitten siihen kirjoitetaan 

jokin uusi arvo ennen seuraavaa lukukäskyä. Tarkista, onko kyseessä virhe vai voisiko arvon jättää 

kokonaan kirjoittamatta. Älä kuitenkaan poista kirjoituskäskyä, jos poiston tuloksena jokin olennainen 

funktio jäisi kutsumatta; varsinkin sellainen funktio, joka paluuarvon laskemisen lisäksi tekee jotain 

muutakin hyödyllistä. 

 

Parametrin saama arvo jää käyttämättä (parameter value not used). Aliohjelmakutsussa annettavan 

parametrin arvoa ei todellisuudessa käytetä. Parametrin päälle kirjoitetaan uusi arvo tai sitten 

lukukäskyä ei koskaan suoriteta. Tarkista, onko kyseessä virhe. 

Parametriin annettu arvo jää käyttämättä (passed value not used). Tämä on sama kuin edellinen 

sääntö, mutta ilmoitetaan kunkin aliohjelmakutsun kohdalla. Tarkista, voiko parametrin jättää antamatta 

tai voisiko sen sijaan antaa jonkin keinotekoisen arvon, esim. vakion. 

 

Silmukka pyörii ikuisesti. Ohjelmasta on löytynyt ikuinen silmukka. Silmukasta ei ole ulospääsyä tai 

ulospääsyt ovat tukossa. Ohjelma saattaa jumiutua tähän. 

Silmukka pyörii vain kerran. Silmukka kyllä aloitetaan, mutta sitä ei toisteta. Onko kaikki kunnossa? 

– Tähän liittyen: Silmukka, joka pyörii nolla kertaa, on tavallista Saavuttamatonta koodia. 

Syklinen rekursio tarkoittaa sitä, että A kutsuu B:tä, joka puolestaan kutsuu C:tä, ja lopulta suoritus 

etenee uudelleen A:han. Tällainen kahden tai useamman aliohjelman käsittävä rekursio on hankala 

ymmärtää ja saada toimimaan oikein. Siinä on myös päättymättömän rekursion riski. Syklinen rekursio 

on toiselta nimeltään epäsuora rekursio. Suora rekursio puolestaan tarkoittaa sitä, että aliohjelma kutsuu 

itseään. Suora rekursio ei ole niin ongelmallista kuin epäsuora, sillä yksi aliohjelma on helpompi hallita 

kuin monta. Mieti, voitko korvata syklisen rekursion joko ei-rekursiivisella tekniikalla tai sitten käyttää 

mieluummin suoraa rekursiota. Päättymättömän rekursion estämiseksi kannattaa harkita turvalaskuria, 
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joka päättää rekursion, jos se muuten menisi liian pitkälle. Syklisen rekursion ymmärtämiseksi kannattaa 

käyttää rekursiokaaviota, joka löytyy Enterprise Diagrams –ominaisuudesta. Huomaa: Tämä varoitus, 

kuten muutkin varoitukset, perustuu ainoastaan lähdekoodin tutkimiseen. Ajonaikaisista tapahtumista 

riippuu, onko ohjelma oikeasti rekursiivinen vai ei. 

Select Case ja ehtolauseet 

Select Case -käskyn tulisi sisältää jokin Case-haara jokaiselle mahdolliselle syötearvolle. Jotta koodi 

olisi ymmärrettävää, kunkin syötearvon tulisi täsmätä yhteen ja vain yhteen Case-ehtoon. Tämän lisäksi 

viimeisen haaran tulisi olla Case Else, jolla käsitellään käsittelemättä jääneet tai yllättävät syötearvot. 

Luonnollisestikaan mitään kuolleita Case-haaroja ei tulisi olla. 

Case-haara puuttuu Enum-vakiolta (Case branches missing for Enum). Select Case haarautuu Enum-

tietotyypin perusteella. Kuitenkaan jokaiselle Enum-vakiolle ei ole omaa haaraansa. Tämä voi merkitä 

puuttuvaa logiikkaa. Enum-vakio on mahdollisesti lisätty myöhemmin ja vastaava Case on jäänyt 

kirjoittamatta. Tarkista, mitä tapahtuu, jos syötteenä saadaan ko. puuttuva Enum-vakio. Tämä sääntö 

vaatii, että jokainen vakionimi on mainittava jossain Case-haarassa. Joka nimen on esiinnyttävä siinäkin 

tapauksessa, että kahdella vakiolla olisi sama numeroarvo. On kiellettyä käyttää numeroarvoja. On myös 

kiellettyä käyttää sarjoja kuten Case X To Z. Kun jokainen vakio on erikseen käsitelty, Select Case ei 

mene helposti ”rikki”, vaikka Enumia myöhemmin muutettaisiinkin. Voit halutessasi sallia, että Case 

Else korvaa puuttuvat arvot, valitsemalla Ignore when Case Else exists.  

Case Else puuttuu. Select Case -rakenteessa ei ole ollenkaan Case Else -haaraa. Odottamaton syötearvo 

ohitetaan käsittelemättä sitä mitenkään. Tämä sääntö ehkäisee bugeja jo ennakolta. Voit vaatia Case 

Elsen käyttöä siltä varalta, että ohjelmaan joutuisi odottamattomia syötearvoja. Vinkki: Debuggausta 

tehostaa, jos lisäät odottamattomien arvojen Case Else -haaraan käskyn Debug.Assert False. Tällöin 

ohjelman suoritus katkeaa debugatessasi, jotta voit tutkia, mistä odottamaton arvo oikeastaan tuli. 

Valmis ohjelma kuitenkin ohittaa tämän kohdan pysähtymättä, eikä loppukäyttäjä huomaa mitään. 

Hyödytön Case (useless). Case-ehto ei täsmää minkään syötearvon kanssa. Kaikki mahdolliset arvot on 

jo käsitelty aiemmissa Case-ehdoissa. Tämä Case on siis täysin päällekkäinen edellisten kanssa. 

Vaihtoehtoisesti Case on matemaattisesti mahdoton, esimerkiksi Case x To y silloin, kun y < x. 

Päällekkäinen Case (overlap). Case-ehto on osittain päällekkäinen edellisten ehtojen kanssa. Koska 

ensiksi tulevilla Case-ehdoilla on etusija, tämä ehto ei täsmää kaikkien mahdollisten arvojen kanssa. 

Esimerkki: Case 1 To 5 ja Case 3 To 7 ovat osittain päällekkäiset, sillä arvot 3–5 on annettu kahteen 

kertaan. Jotta ehdot olisi helpompi ymmärtää, poista päällekkäisyys muuttamalla jompaakumpaa ehtoa. 

Ehto on aina tosi (tai epätosi). Ehtolause saa aina saman arvon. Ehtokäskystä onkin tullut ehdoton. 

Kyseessä voi olla virhe. Ehtokäskyjen tulisi olla aidosti ehdollisia myös ajon aikana. Vinkkejä: 

Tarpeettoman koodin poistoon kannattaa käyttää rakennetta #If False eikä If False. Tämä estää 

turhien kuolleiden rivien kääntymiseen valmiiseen ohjelmaan. Ikuista silmukkaa varten taas kannattaa 

käyttää rakennetta Do..Loop ilman turhaa Until- tai While-ehtoa. 

Ehdollinen lohko ei käytössä (conditional block excluded). Ehdollisen kääntämisen lohko 

(#If..#ElseIf..#Else..#End) ei ole käytössä, koska kyseinen ehto on epätosi. Asia on kunnossa, jos 

ehdollista kääntämistä käytetään luomaan samasta lähdekoodista useita erilaisia ohjelmaversioita. Kyse 

voi myös olla koodijätteestä, joka tulisi oikeastaan poistaa. Tämä varoitus auttaa löytämään tällaiset 

tarpeettomat lohkot, jotka voit halutessasi poistaa. – Erikoistapaus: Kun VB6-koodia muunnetaan 

VB.NET:iin, päivitysvelho ei muunna lohkoja, joiden ehto on epätosi. Nämä lohkot kopioidaan 

sellaisenaan muuntamatta. Jos lohko on pitkä, kannattaa väliaikaisesti asettaa ehto todeksi, jotta 

muunnos onnistuu. Muussa tapauksessa joudut tekemään muunnoksen myöhemmin käsin. 

3.5 Toiminnalliset pulmat 

Vaikket liiemmin välittäisikään ohjelmasi suorituskyvystä tai ohjelmointityylistä, olet varmaankin 

kiinnostunut siitä, kuinka ohjelmasi toimii käyttäjien näkökulmasta. Tämä on niitä asioita, joihin Project 

Analyzerin ongelmien etsimistoimintoa kannattaa todella käyttää. Korjattuasi nämä ongelmat ohjelmasi 

toimii varmasti paremmin kuin ennen korjauksia. Suurin osa toiminnallisuusongelmista on 

käyttöliittymäasioita sekä virheiden ja Event-tapahtumien käsittelyä. 

Yleinen toiminnallisuus 

Virhekäsittely puuttuu. Aliohjelmassa ei ole virheidenkäsittelyrutiinia. Ohjelma saattaa kaatua, jos 

aliohjelmassa sattuu virhe.  
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Viivästetty virhekäsittely. Aliohjelmassa on viivästetty virheiden käsittely. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

aliohjelmassa on joko On Error Resume Next tai Try-rakenne ilman Catch-haaraa. Aliohjelma ei 

käsittele syntyviä virheitä, vaan virhekäsittely on aliohjelman kutsujien vastuulla. Tämä voi tietysti olla 

suunnitelmien mukaista, mutta virhekäsittely on myös voinut unohtua (On Error GoTo tai Catch-haara 

puuttuvat).  

Project Analyzer antaa mahdollisuuden unohtaa virhekäsittelyn puutteet pienien aliohjelmien osalta. 

Voit esimerkiksi arvioida, että yhden tai kahden rivin aliohjelma tuskin kaataa ohjelmaasi. Tällainen 

sääntö ei ole kovin hienostunut tai suositeltava, mutta voit silti asettaa minimikoon aliohjelmille, joilta 

vaadit kunnollisen virhekäsittelyn. 

VB Watch -ohjelmalla voit lisätä monipuolisen virhekäsittelyn VB-ohjelmiisi automaattisesti. 

VB Watch tukee Visual Basic 6.0 -ohjelmia. Se lisää koodiin virheidenkäsittelijät automaattisesti. 

Kun ajonaikainen virhe iskee, loppukäyttäjä voi hypätä sen yli ja/tai lähettää virheraportin sinulle. 

VB Watch löytyy osoitteesta www.aivosto.com. 

Tapahtumia ei ole käsitelty. Oliomuuttuja on määritelty WithEvents-sanan kanssa. Olion tapahtumia ei 

kuitenkaan ole käsitelty. Miksi WithEvent-sanaa on lisätty muuttujamääritykseen? 

Kovakoodattu polku (Hard-coded path found). Ohjelmasta löytyi merkkijono, joka vaikuttaa 

hakemistopolulta. Ohjelma näyttäisi vaativan tietyn hakemistorakenteen. Tiedostonkäsittely särkyy, jos 

hakemistorakenne muuttuu. On paljon joustavampaa käyttää suhteellisia polkunimiä, esimerkiksi 

polkuja suhteessa asennushakemistoon. Jos kovakoodattuja polkuja nimenomaisesti halutaan käyttää, on 

paras siirtää polkunimet vakioiksi tai resurssitiedostoon, jotta niiden ylläpito olisi helpompaa. 

Varmista tarkkuus (verify accuracy). Liukuluku saattaa olla epätarkka. Tämä sääntö etsii koodista 

desimaalilukuja, jotka näyttävät tunnetuilta vakioilta kuten pii tai e. Sääntö tutkii vakioiden tarkkuuden. 

Varoitus annetaan, jos luvusta puuttuu desimaaleja. Varoitus seuraa myös, jos arvo on hiukan 

virheellinen. Tällä säännöllä voit tarkistaa tieteellisiä ohjelmia. Sääntö tukee satoja matemaattisia, 

fysikaalisia ja kemiallisia vakioita. Voit myös lisätä omia vakioitasi. Muokataksesi vakiolistaa tutustu 

tiedostoon constant.txt Project Analyzer –hakemistossa. 

Käyttöliittymäpulmat 

Seuraavat säännöt toimivat Visual Basic -versioiden 3.0–6.0 kanssa. 

Error-tapahtuman käsittelijä puuttuu. Data-kontrollin Error-tapahtuma (Data_Error) tulisi aina 

käsitellä. Jollei näin ole tehty, Visual Basic näyttää yksinkertaisen virheilmoituksen. Data_Errorissa 

itsessään on syytä myös olla oma virhekäsittelijänsä, koska jos Data_Errorissa tapahtuu uusi virhe, 

Data_Error suoritetaan uudelleen. 

Click-tapahtuman käsittelijä puuttuu. CommandButton-napista tai menuvalinnasta ei tapahdu mitään. 

Timer-tapahtuman käsittelijä puuttuu. Timer-ajastin ei tee mitään, koska sen Timer-tapahtumaa ei 

ole käsitelty. Ajastimen voi yhtä hyvin poistaa. 

Ikkunasta puuttuu kuvake. Form-ikkunalla ei ole kuvaketta (Icon), vaikka se tarvittaisiin. Ikkunan 

kulmassa näkyy oletusikoni. 

Ikkunasta puuttuu HelpContextID. Ohjelmallasi on ohjetiedosto, joka avautuu painettaessa F1-

näppäintä. Form-ikkunalla ei kuitenkaan ole HelpContextID-numeroa, jolla määritetään, mikä ohjesivu 

avautuu mistäkin ikkunasta. 

Default/Cancel-nappi puuttuu. Ikkunassa on CommandButton-nappeja, mutta yhdelläkään niistä ei ole 

Default- tai Cancel-ominaisuutta, jolla määritetään se, mikä napeista vastaa Enter/Esc-näppäimen 

painallusta. Toisin sanoen käyttäjä ei todennäköisesti pääse ohjelmassa eteenpäin painamalla Enter/Esc-

näppäintä. 

Form_Resize puuttuu. Form-ikkunaa voi venyttää, mutta sen Form_Resize-tapahtumaa ei ole käsitelty. 

Ikkuna voi näyttää kummalliselta, kun käyttäjä venyttää sitä. 

Pikanäppäinkonflikti. Kaksi tai useampi kontrolli tai valikko käyttää samaa Alt-näppäinyhdistelmää. 

Esimerkki: Valikossa on sekä &Talleta että &Tuhoa. 

Pikanäppäin puuttuu. Kontrollista tai valikosta puuttuu Alt-näppäinyhdistelmä. Ongelma koskee 

seuraavia kontrolleja: CommandButton, CheckBox, OptionButton, Frame, Menu. 

Kummallinen Tab-järjestys. Ikkunan Tab-järjestys vaikuttaa kyseenalaiselta. Käyttäjän painaessa 

sarkainnäppäintä (Tab- eli tabulointinäppäintä) kohdistin siirtyy odottamattomasti. Tarkista ongelman 

yhteydessä mainittujen kontrollien TabIndex-ominaisuus. Paras tapa on avata ko. lomake VB:ssä ja 

www.aivosto.com
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painaa Tab-nappia. Yleisesti ottaen kursorin tulisi liikkua joko oikealle tai alas. Niiden Label-

kontrollien, joilla on pikanäppäin (&-merkki), tulisi tulla juuri ennen sitä kontrollia, johon ne liittyvät. 

Toisia kontrolleja sisältävän kontrollin tulisi puolestaan tulla ennen sen sisältämiä lapsikontrolleja. Yksi 

takaisinhyppy on sallittu lomakkeen alareunasta takaisin vasempaan yläreunaan. Jos lomakkeen 

RightToLeft-ominaisuus on True, Project Analyzer olettaa päinvastaisen järjestyksen: kursorin tulisi 

liikkua joko vasemmalle tai alas. Tab-järjestystä tutkiva algoritmi ei ole täydellinen. Vaikka Project 

Analyzer ilmoittaakin ongelmasta, Tab-järjestys saattaa olla kunnossa.  

3.6 Muokkaa koodikatselmusta kommenteilla 

Project Analyzer tukee suurta määrää koodikatselmussääntöjä. Edellä luetellut säännöt ovat ainoastaan 

osa niistä. Täydellinen listaus löytyy ohjetiedostosta kohdasta Code review rules. Jos et ymmärtänyt 

jotain sääntöä tai jos olet selityksen kanssa eri mieltä, paina ongelman kuvaketta hiiren oikealla napilla. 

Näin saat yksityiskohtaisen selityksen. 

Voit räätälöidä koodikatselmusta niin, ettei se ”näe” tiettyjä ongelmakohtia. Joskus joutuu kuitenkin 

käyttämään kyseenalaisia ohjelmointitekniikoita. Useinkin kyseessä on vain jokin tietty kohta tai pari 

kohtaa. Se, mikä yleensä on huonoa ohjelmointia, voi joskus olla ihan perusteltu ratkaisu. Voit merkitä 

haluamasi koodirivit siten, että Project Analyzer jättää niissä olevat ongelmat huomiotta. Tämä on 

mahdollista kirjoittamalla koodiin erityisiä kommentteja. Näitä kutsutaan nimellä comment directive. 

Tässä esimerkki: 

'$PROBHIDE DEAD 
Sub MySub() 

Nämä kommentit eivät vaikuta ohjelmasi toimintaan millään tavoin, mutta ne vaikuttavat Project 

Analyzerin toimintaan. Ohjetiedostosta kohdasta Comment directives löytyy lisätietoja tästä 

ominaisuudesta.  

3.7 Automaattinen optimointi Auto-fixillä  

Vaatii Enterprise Editionin. 

Project Analyzer pystyy korjaamaan osan löytämistään ohjelmointiongelmista sekä poistamaan kuolleen 

koodin. Ominaisuuden nimi on Auto-fix ja se sisältyy Enterprise Editioniin. Auto-fix on parhaimmillaan 

suurten koodimäärien käsittelyssä, kun korjaus käsin kestäisi liian kauan.  

Auto-fix toimii seuraavien Visual Basic -versioiden kanssa: 4.0, 5.0, 6.0 ja .NET. Seuraavia versioita se 

ei tue: VB 3.0 ja VBA. 

Auto-fixin käyttö 

Analysoi projekti ja käynnistä Auto-fix Enterprise-valikosta. Auto-fix tekee ohjelmastasi kopion ja 

muokkaa kopiota. Alkuperäisiä tiedostoja ei muuteta millään tavoin. Valitse siis uusi tyhjä hakemisto 

”siivotulle” projektille. Auto-fixin ”siivoamat” tiedostot luodaan tähän hakemistoon. Tällä tavoin Auto-

fix ei voi pilata alkuperäistä koodiasi.  

Ohjelmointiongelmia on kahta laatua: automaattisesti korjattavat ja manuaalisesti korjattavat. 

Automaattisesti korjattavat ongelmat 

Auto-fix pystyy korjaamaan osan ohjelmointiongelmista automaattisesti. Automaattiset korjaukset 

sisältävät mm. kuolleen koodin poiston, yksinkertaisia optimointeja, aliohjelmien, muuttujien ja 

vakiomäärittelyjen korjauksia sekä puuttuvien tapahtumankäsittelijöiden lisäyksiä. Lista korjauksista 

löytyy ohjetiedostosta kohdasta Auto-fix problem list. Vaihtoehtosi ovat:  

Korjaa ja kommentoi (Fix & comment). Tällä valinnalla Auto-fix korjaa kaikki korjattavissa olevat 

ongelmat ja jättää muutoksista kommentin muutetun kohdan viereen. Kommentti alkaa valitsemillasi 

merkeillä (esim. '! tai 'HACK: ), jotta helpommin huomaisit muutokset. Kuollut koodi hoidetaan 

kommentoimalla se pois. Voit valita haluamasi kommentointimerkinnän (esimerkiksi '+ ) muistuttamaan 

siitä, että kommenttien takana on kuollutta koodia. 

Korjaa hiljaisesti (Fix quietly). Tämä valinta korjaa kaikki korjattavissa olevat ongelmat jättämättä 

muutoksista kommenttia. Valinta poistaa kuolleen koodin tuhoamalla kuolleet rivit jälkiä jättämättä. 

Käsittele manuaalisena korjauksena (Treat as manual fix). Tämä valinta poistaa automaattiset 

korjaukset käytöstä. Automaattisesti korjattavissa olevat ongelmat käsitellään samoin kuin manuaalisesti 
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korjattavat ongelmat. Käytä tätä valintaa silloin, kun haluat, että Auto-fix lisää koodiin kommentin 

jokaisesta ongelmakohdasta. Näin voit itse tarkistaa jokaisen muutoksen ennen korjaamista.  

Manuaalisesti korjattavat ongelmat 

Auto-fix ei kykene korjaamaan kaikkia ongelmia automaattisesti. Loput ongelmat se jättää käyttäjän 

hoidettaviksi, koska ongelmat ovat monimutkaisia tai niiden ratkaiseminen vaatii ohjelmointitaitoa. 

Auto-fix voi kuitenkin lisätä koodiin kommentin näistä ongelmista, jotta ne on helpompi korjata itse. 

Vaihtoehdot ovat: 

Kommentoi (Comment). Lisää koodiin kommentti kunkin ongelman kohdalle. Kommenteilla on 

haluamasi etuliite kuten esimerkiksi '! tai 'TODO: tai 'UNDONE: . Voit etsiä etuliitettä koodistasi ja 

korjata ongelmat yksi kerrallaan. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen erityisesti silloin, kun ohjelmassa on 

paljon ongelmia eikä niiden kaikkien korjaaminen onnistu sinulta nopeasti.  

Hälytä (Alert). Lisää koodiin ongelmakuvaus kunkin ongelman kohdalle. Ongelmakuvaus eli ”hälytys” 

alkaa dollarimerkillä ($). Ohjelmasi ei toimi ennen kuin olet korjannut kaikki hälytykset, koska 

dollarimerkki tekee koodistasi VB:n silmissä virheellisen. Tämä vaihtoehto on hyvä silloin, kun haluat 

tehdä korjaa-kokeile-korjaa -tyyppistä työskentelyä VB:ssä.  

Unohda (Ignore). Jätä manuaalisesti korjattavat ongelmat käsittelemättä. Älä lisää kommenttia tai 

hälytystä. Käytä tätä valintaa yhdessä joko valinnan Korjaa ja kommentoi tai Korjaa hiljaisesti kanssa. 

Näin voit käyttää Auto-fixiä automaattiseen ongelmien korjailuun ilman, että manuaalisesti korjattaville 

ongelmille tehdään mitään. Voit myöhemmin analysoida ohjelmasi uudelleen loppujen ongelmien 

käsittelemiseksi. Tämä vaihtoehto on kätevä myös silloin, kun haluat poistaa kuolleen koodin 

automaattisesti ennen ohjelmasi kääntämistä.  

Vinkkejä Auto-fixin käyttöön 

Auto-fixin luoma ”puhdas” projekti ei ehkä käänny tai käynnisty. Se voi johtua siitä, että Auto-fix teki 

vahingossa väärän korjauksen tai poisti koodia, jota ei olisi tullut poistaa. 

Tämän vuoksi kannattaa Auto-fixin käyttö aloittaa pienestä määrästä ongelmatyyppejä kerrallaan. 

Vaihtoehtoisesti käsittele vain pieni osa tiedostoista kerrallaan. Määritä ongelmasuodatin siten, että se 

käsittää esimerkiksi vain kuolleet aliohjelmat. Käytä valintaa Korjaa & kommentoi kuolleen koodin 

kommentoimiseksi pois. Yritä kääntää ohjelmasi. Jos käännös ei onnistu, voit palauttaa tarvittavan 

aliohjelman poistamalla siitä kommentit.  

Voit silloin tällöin ohittaa analyysin rajoituksia kirjoittamalla koodiisi erityisiä kommentteja. Kuolleen 

koodin voit merkitä eläväksi kirjoittamalla sen yläpuolelle '$ PROBHIDE DEAD. Ominaisuus on 

nimeltään Comment directive ja se on kuvattu yksityiskohtaisesti ohjetiedostossa. 

Auto-fixin käyttö ei ole suositeltavaa silloin, kun ainoastaan osa projektin tiedostoista on analysoitu. 

Luotettava koodianalyysi – varsinkin kuolleen koodin analyysi – vaatii sen, että kaikki koodi on 

analysoitu.  

Auto-fix ja Visual Studio .NET:in tehtävälista 

Jos käytät Visual Studio .NET:iä, koodissasi olevat 'TODO: -tyyppiset kommentit näkyvät sen 

tehtävälistaikkunassa. Voit käyttää kommentteja kuten 'TODO:, 'HACK: tai 'UNDONE: niiden rivien 

merkitsemiseksi, joita sinun tulee vielä tutkia lähemmin. Voit myös määritellä omia kommenttejasi kuten 

vaikkapa 'TEE:, 'KORJATTU: tai 'TUTKI:. Lisäät vain haluamasi sanat sekä Project Analyzerin Auto-

fix-ikkunaan että Visual Studion asetuksiin.   

3.8 Nimeämiskäytäntöjen tarkistus Project NameCheckillä 

Vaatii Pro tai Enterprise Editionin. 

Project NameCheck on Project Analyzerin ominaisuus, joka tutkii ohjelman nimeämiskäytännöt. Se 

varoittaa, jos ohjelmassa jokin nimi ei noudata haluamiasi käytäntöjä. Voit määritellä käytännöt itse 

aivan sen mukaan, mikä sinun mielestäsi on oikea tapa nimetä muuttujat, vakiot, aliohjelmat, kontrollit, 

moduulit jne. Voit määritellä kullekin tietotyypille sallitut etu- ja jälkiliitteet ja vaatia, että esimerkiksi 

vakiot ovat AINA_ISOILLA. 

Huom. Project NameCheck on käyttökelpoisiin ns. unkarilaisen notaation kanssa. Siinä 

nimiin liitetään lyhyitä etuliitteitä (tai jälkiliitteitä). Microsoft ei enää suosittele 

unkarilaisen notaation käyttöä VB.NET:in kanssa. Project NameCheck ei ole 

käyttökelpoisimmillaan VB.NET-tyylisen nimeämiskäytännön kanssa. 



Käyttöopas: Project Analyzer v10  24 

 

Project NameCheckin käytön aloitus 

Paina F8 käynnistääksesi Project NameCheckin. Ensin tulee määrittää käytäntö, jota haluat noudattaa. 

Project NameCheckissä on sisäänrakennettuna oletusasetukset VB 3-6:lle, VB.NET:ille ja VBA:lle. 

Haluat todennäköisesti muokata niitä, mikä sopii mainiosti. Voit vapaasti muokata asetuksia sen 

mukaan, mikä sinun mielestäsi on oikea tapa nimetä asioita. 

Kun olet valmis, avaa Options-valikosta kohta Problem Options. Valitse suodatin nimeltä 

<Project NameCheck>. Sillä on helpoin aloittaa Project NameCheckin opettelu ja sitä kannatta käyttää 

myös silloin, kun määrittelee NameCheckin asetuksia. Voit myöhemmin käyttää mitä tahansa muuta 

suodatinta, jossa NameCheck on päällä. 

Tämän jälkeen voit analysoida ohjelmasi. NameCheck-ongelmat ilmestyvät ongelmalistaan pääikkunan 

alalaitaan.  Project Analyzer myös ehdottaa nimille korjauksia. Jos ehdotukset eivät tunnu järkeviltä, on 

syytä muokata NameCheckin asetuksia. Tekemäsi muutokset näkyvät välittömästi jo analysoidussa 

projektissa. Ei siis tarvitse analysoida projektia uudelleen. 

Nimeämisperiaatteet 

Nimet koostuvat etuliitteestä (prefix), perusosasta (base) ja jälkiliitteestä (suffix). Kaikilla nimillä ei ole 

jokaista osaa. Jollain nimellä on ehkä vain perusosa+jälkiliite, toisella on etuliite+perusosa ja joltain 

erikoiselta nimeltä puuttuu sekä etu- että jälkiliite kokonaan. Liitteet kertovat nimen näkyvyysalueen ja 

tietotyypin.  

Liitteiden pituus on yleensä 1–3 merkkiä. Etuliite on usein pienillä kirjoitettu lyhenne kuten ”lng”, mutta 

se voi aivan yhtä hyvin olla vaikkapa iso kirjain kuten ”T”. Jälkiliite on yleensä VB:n oma tyyppimerkki 

($%&@#!), mutta voit myös käyttää jälkiliitteenä jotain sellaista kuin ”_int”, ”_enum” jne.  

Jokaisella näkyvyysalueella ja tietotyypillä on omat sallitut etu- ja/tai jälkiliitteensä. Kuten asiaan 

kuuluu, on olemassa myös eräitä erikoistapauksia ja -asetuksia, mutta tutkaillaanpa nyt ainoastaan 

näkyvyysalueiden ja tietotyyppien asetuksia. 

• Näkyvyysalue (Scope): Ohjelman alue, jossa nimi on käytettävissä. Se voi olla globaali, 

aliohjelmakohtainen jne. Tyypillisiä etuliitteitä ovat globaalia tarkoittavat ”g” tai ”glb” sekä 

moduulitasoa tarkoittava ”m”.  

• Tietotyyppi (Type): Muuttujan, funktion tai kontrollin tietotyyppi. Tyypillisiä etuliitteitä ovat 

CommandButton-nappia tarkoittava ”cmd”, Integer-tietotyyppiä tarkoittava ”int” ja Enum-

tyyppiä tarkoittava ”E”.  

Kun näkyvyys- ja tyyppiliitteet yhdistetään nimen perusosaan, saadaan 10 mahdollista yhdistelmää. Ne 

on tässä lueteltu muuttujalle, jonka nimen perusosa on Age. 

Yhdistelmä Esimerkki Määritys   

Scope+Type+ <base> giAge Public giAge as Integer 

Type+Scope+ <base> igAge Public igAge as Integer 

<base> +Scope+Type Age_glb%  Public Age_glb% 

<base> +Type+Scope Age_int_glb  Public Age_int_glb as Integer 

Scope+ <base> +Type gAge%  Public Age% 

Type+ <base> +Scope iAge_glb  Public iAge_glb as Integer 

Scope+ <base> gAge Public gAge As clsPersonAge 

<base> +Scope Age_glb Public Age_glb As clsPersonAge 

Type+ <base> iAge Public iAge As Integer  

<base> +Type Age% Public Age% 

Jotkut yhdistelmistä eivät tunnu oikein käyttökelpoisilta, eivät ainakaan globaalille 

kokonaislukumuuttujalle. Tehtäväksesi jääkin päättää, mitä yhdistelmää tai yhdistelmiä haluat käyttää.  

Lue lisää ohjetiedoston kohdasta Project NameCheck standard configuration.  

3.9 Optimointi Super Project Analyzerilla 

Vaatii Pro tai Enterprise Editionin. 

Super Project Analyzer on Project Analyzerin ominaisuus, joka analysoi ”superprojekteja”. Se tarkoittaa 

joukkoa projekteja, joilla on yksi tai useampi yhteinen lähdetiedosto. Super Project Analyzer yhdistää 

monta yksittäisen projektin analyysiä ja etsii niistä kuollutta koodia.  

Super Project Analyzerin käyttö edellyttää, että sinulla on useita yksittäisiä projekteja, 

jotka eivät kutsu toisiaan, mutta joilla on yhteisiä lähdetiedostoja. Super Project Analyzer 
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ei ole tarkoitettu .vbg-projektiryhmien tai .sln-ratkaisujen analyysiin. Super Project 

Analyzer ei löydä riippuvuuksia tai kutsuja projektien välillä. Tällaiseen analyysiin 

tarvitaan Enterprise Edition ja monen projektin yhtäaikainen analyysi (s. 35). Useimmissa 

tapauksissa se on parempi ratkaisu kuolleen koodin löytämiseen kuin Super Project 

Analyzer.  

Mihin tällaista superanalyysiä sitten tarvitaan? Kun sama tiedosto kuuluu useaan projektiin, on kaikki 

projektit analysoitava, ennen kuin voidaan varmuudella tietää, onko tiedoston sisältämä koodi käytössä 

vai ei. Super Project Analyzer ottaa jokaisen projektin analyysitulokset, yhdistää ne ja muodostaa 

kokonaiskuvan siitä, mikä koodi on käytössä ja mikä ei.  

Super Project Analyzerin käyttö. Analysoi ensin kukin projekti normaalisti. Kun yksi analyysi on 

valmis, tallenna tulokset valitsemalla Pro-valikosta Save data for Super Project Analyzer. Analysoi sen 

jälkeen seuraava projekti ja tallenna, kunnes olet tallentanut jokaisen projektin analyysitulokset. 

Käynnistä Super Project Analyzer painamalla F5 ja lataa kaikki tallentamasi analyysitulokset 

käyttämällä komentoa Add project. 

Super Project Analyzer voi olla hyödyllinen myös seuraavissa erityistilanteissa.  

Poissulkevat käännösehdot. Jos käytät ehdollista kääntämistä (#If..Then..#Else..#End If) luodaksesi 

projektistasi useita eri ohjelmaversioita, tavanomainen yhdenkertainen analyysi ei ehkä tuota riittävän 

tarkkoja tuloksia kuolleen koodin suhteen. Tämä on seurausta siitä, että Project Analyzer jättää aina 

epätodet #If..Then tai #Else-haarat huomiotta (koska ne eivät kuulu ohjelmaan juuri sillä hetkellä). 

Tällöin analyysi voi jäädä epätäydelliseksi. Tässä tapauksessa ratkaisu on seuraava: Analysoi ohjelma 

kaikilla kyseeseen tulevilla käännösasetuksilla ja tallenna analyysitulokset Super Project Analyzeria 

varten. Yhdistä tulokset Super Project Analyzerilla. – Jos käännösehtosi ovat sellaiset, että epätosien 

haarojen määrä on hyvin vähäinen, on tilanne helpompi. Tässä tapauksessa et tarvitse Super Project 

Analyzeria. Riittää, kun määrität käännösasetukset siten, että mahdollisimman suuri osa ehdoista on 

tosia ja suurin osa koodista tulee siis analysoiduksi. Tällä tavoin saat mahdollisimman täydelliset 

tulokset vähimmällä vaivalla. Tämä on tilanne esimerkiksi silloin, kun käytät on paljon #If DEBUG 

Then .. #End If -tyyppisiä ehtoja. Kun analysoit ohjelmasi aina Debug-asetuksin, koko koodisi tulee 

analysoitua.  

Monen projektin analyysi, viittaus riippuu projektista. Tämä varsin hankalasti selitettävä tapaus on 

kyseessä silloin, kun jokin tiedosto kuuluu useampaan eri projektiin. Jos tämän tiedoston tekemät kutsut 

menevät eri paikkoihin riippuen siitä, missä projektissa tiedosto on, Project Analyzer ei pysty tekemään 

täydellistä analyysiä. Project Analyzer löytää vain yhden ”pääprojektin” kutsut.  

Esimerkki: On kaksi projektia. Molemmat määrittävät vakion OHJELMAN_NIMI, jonka 

arvot ovat ”Perusohjelma” ja ”Luxus-ohjelma”. Molemmat projektit sisältävät saman 

tiedoston yhteinen.bas, joka käyttää vakiota OHJELMAN_NIMI vaikkapa 

virheilmoitusten näyttämiseen. Toisin sanoen yhteinen.bas viittaa kahteen eri vakioon, 

joilla on sama nimi. Mikä vakio kulloinkin on käytössä, riippuu siitä, mikä projekti on 

kyseessä. Tavanomainen monen projektin analyysi löytää viittauksista vain toisen. Toinen 

OHJELMAN_NIMI näyttää käyttämättömältä ja Project Analyzer merkitsee sen 

kuolleeksi. Ongelma ratkeaa Super Project Analyzerilla. Analysoi projektit ensin erikseen, 

talleta tulokset ja yhdistä ne Super Project Analyzerilla.   
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4 Ohjelman dokumentointi  

Monissa ohjelmistoprojekteissa dokumentointi tuntuu olevan se vihoviimeinen, kaikkein tylsin työvaihe. 

Se unohtuu usein, koska siitä ei tunnu olevan mitään välitöntä hyötyä. Vaan mitäpäs sitten tehdään, kun 

jonkun toisen täytyy jatkaa työskentelyä dokumentoimattoman ohjelman kanssa? Siinä tilanteessa 

yksinkertainenkin dokumentaatio voi säästää paljon työtä.  

Project Analyzerissa on paljon dokumentointiominaisuuksia kuten raportteja ja kaavioita.  Vaikka 

kommenttien kirjoittaminen ohjelmakoodiin on dokumentoinnin kannalta ehkäpä olennaisin työ, Project 

Analyzer auttaa kommentoimattoman koodinkin kanssa.  

4.1 Yksinkertaiset listaukset 

Valikosta Report|Lists löytyy paljon listaustyyppisiä raportteja.  

• File list: Tiedostot järjestettyinä nimen, koon ja päiväyksen mukaisesti 

• Files and projects: Mikä tiedosto kuuluu mihinkin projektiin 

• Module list: Ohjelman moduulit aakkostettuina ja ryhmiteltyinä rakenteen mukaan 

• Namespace list: VB.NET-ohjelman nimiavaruudet 

• Procedure list: Aliohjelmat järjestettyinä sijainnin perusteella tai aakkosjärjestykseen 

• Variable list, Constant list: Muuttujat ja vakiot 

• Types, Enums and Aliases report: Käyttäjän omat tietotyypit, Enum-vakiot ja COM-kirjastojen 

Alias-määritykset 

• Dictionary report: Sanakirja, joka listaa kaikki projektissa esiintyvät nimet aakkosjärjestyksessä. 

4.2 Aliohjelmat kommentteineen 

Aliohjelmien listaaminen kommentteineen on yksinkertainen ja tehokas dokumentointitapa. Project 

Analyzerissa ominaisuus löytyy valikosta Report|Lists kohdasta Procedure list with details. Tämä 

raportti listaa kunkin aliohjelman kommentteja ja ristiviittaustietoa. Esimerkki: 

Function CheckName(ByVal Person As String) As Boolean 

' Checks if Person exists in the database 

' Returns True if successful 

  

Called by:  

- AddEmployee  

- UpdateEmployee   

Calls:  

- CheckDatabaseField  

Jotta saat tästä ominaisuudesta kaiken irti, koodissa tulisi olla riittävästi kommentteja. Kaikki kommentit 

välittömästi ennen aliohjelman määritysriviä, samoin kuin välittömästi sen jälkeen, tulevat raporttiin. 

Tämä tarkoittaa, että kommentit listataan, kunnes löytyy ensimmäinen tyhjä rivi tai koodirivi. Esimerkki: 

' Tämän aliohjelman kirjoitti N.N. 
Sub Aliohjelmani (ByVal x As Integer) 
' Aliohjelmani lukee parametrin x ja ... 
 
' Tämä kommenttirivi ei enää tulostu, koska sitä edeltää tyhjä rivi 
Form1.Print x + 5 
 
End Sub 

Ristiviittaukset (kutsujat ja kutsuttavat aliohjelmat) ovat hyödyllistä tietoa silloin, kun haluat tietää, 

kuinka aliohjelmat toimivat yhteen.  

Kommenttimanuaali (Comment manual) on tämän raportin parannettu painos. Manuaali on osa Project 

Printer -ominaisuutta. Se on kuvattu sivulla 27.  

4.3 Muuttujien ja vakioiden listaaminen 

Projektissa on tietysti muutakin kuin aliohjelmia. On tärkeää dokumentoida myös muuttujat ja vakiot. 

Saat niistä listauksen näin: 

• Valitse Report|Lists-valikosta Variable list. Raportti listaa ohjelman kaikki globaalit ja 

moduulitason muuttujat. 
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• Constant list samassa valikossa puolestaan listaa kaikki vakiot, sekä globaalit että paikalliset. 

Raportti ryhmittelee vakiot tietotyypin mukaan. Raportti listaa myös kääntäjävakiot. 

• Avaa View-valikosta Variables, constants and parameters -ikkuna. Tässä ikkunassa voit listata, 

suodattaa ja järjestellä muuttujia, vakioita ja parametreja ja ottaa niistä raportin. 

• Avaa View-valikosta Constants and Enums -ikkuna. Tässä ikkunassa voit listata ja raportoida 

kaikki Const- ja Enum-vakiot. Voit myös analysoida niitä vaikkapa etsimällä vakioita, jotka on 

määritetty kahteen kertaan. 

4.4 Lähdekoodin tulostus ja vienti 

Project Analyzer tulostaa lähdekoodin tyylikkäin värein. Voit myös tallettaa koodisi tulostetta 

vastaavaksi PDF-tiedostoksi. Surffaa pääikkunassa tulostettavan koodin kohdalle ja ota File-valikosta 

joko Print code  tai Export code as PDF. 

Tulosteet ja PDF:t saat joko värillisinä tai mustavalkoisina, rivinumeroin tai ilman. Tilan säästämiseksi 

voit pistää useita sarakkeita sivulle. Tulostamalla 4 sarakkeeseen pienillä kirjaimilla mahtuu yhdelle 

sivulle 200–250 koodiriviä.  

Valittavissasi ovat seuraavat tulostusalueet: useita tiedostoja (several files), koko tiedosto (file), näkymä 

(moduuli tai aliohjelma, view) tai valitsemasi rivit (selected code).  

PDF-tiedoston sijaan voit tallettaa koodin muotoilluksi HTML- tai RTF-tiedostoksi. Voit myös 

yksinkertaisesti kopioida koodin muotoiltuna leikepöydälle ja liittää sen haluamaasi tekstieditoriin. Näin 

voit nopeasti luoda koodista dokumentteja työkavereillesi.  

Vinkki: Project Printerillä voit luoda täydellisen linkitetyn lähdekoodiraportin. Siitä kerrotaan 

seuraavaksi. 

4.5 Koodin dokumentointi Project Printerillä 

Vaatii Pro tai Enterprise Editionin. 

Ohjelman täydellisin ja ajantasaisin dokumentaatio on sen lähdekoodi. Project Printer on Project 

Analyzerin ominaisuus, jonka avulla koko lähdekoodin dokumentointi on vaivatonta. Kyseessä ei ole 

mikään tavanomainen kooditiedostojen tulostaja. Vaikka ominaisuuden nimi viittaakin tulostamiseen, 

yksi sen vahvuuksista on ”tulostus” dokumenttitiedostoiksi. Project Printer osaa myös muotoilla koodin, 

lisätä siihen linkkejä ja sisällysluettelon sekä täydentää koodia ristiviittauksilla, ongelmakuvauksilla ja 

lukuisilla raporteilla. 

Lähde koodin dokumentoinnin lisäksi Project Printer osaa luoda myös kommenttimanuaalin. Se 

tarkoittaa ohjelmasi teknisiä ”käyttöohjeita”, jotka luodaan ohjelmakoodiin kirjoittamiesi kommenttien 

perusteella. 

Kolmas käyttötapa on muuntaa kaikki koodi WWW-sivustoksi. Sen avulla voit surffata koodissa ja 

opetella, kuinka ohjelma toimii. Voit halutessasi julkaista sivut vaikkapa työpaikkasi intranetissä 

työkavereitasi varten. 

Seuraavassa on esitelty muutamia Project Printerin käyttötapoja. Nämä tavat eivät ole ainoita ja oikeita. 

Project Printerissä on paljon asetuksia, joista toiset ovat parempia kuin toiset. Kokeile, mitkä valinnoista 

tuntuvat sinusta parhaimmilta.  

Muunna koodi WWW-sivustoksi 

Paina F6 ja Project Printer käynnistyy. Valitse tiedostot, jotka haluat sisällyttää sivuillesi. Haluat 

todennäköisesti valita kaikki tiedostot kerralla, mikä onkin hyvä ajatus. Valitsemalla vain muutaman 

tiedoston voit luoda nopean osittaisdokumentin esimerkiksi muutamasta tärkeästä luokasta kerrallaan. 

Paina nappia Next ja valitse sen jälkeen Full source code. Paina Next-nappia uudelleen. Paina nyt HTML 

directory. Paina vielä Next ja luo sivusto käyttäen oletusasetuksia.  

Sait aikaan sivuston, joka koostuu suuresta määrästä .html-tiedostoja. Aloitussivu on nimeltään 

index.html, kuten ehkä arvasitkin. HTML-sivut sisältävät koodisi on linkitettynä. Lisäksi sait joukon 

raportteja. 

Vaihtoehto. Sen sijaan, että sivustosi koostuisi suuresta määrästä .html-tiedostoja, voit laittaa koko 

sivuston yhteen .mht-tiedostoon. Valitse raportin muodoksi MHT. Valinta tuottaa täsmälleen 

samanlaisen sivuston kuin HTML directory -valintakin, mutta kaikki tieto on yhdessä tiedostossa. 

Internet Explorer osaa avata .mht-tiedoston. Muut selaimet eivät ehkä tue tätä tiedostomuotoa. Parasta 

.mht-muodossa on se, että koko sivusto on yhdessä tiedostossa eikä tuhansissa pikkutiedostoissa. 
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Muunna lähdekoodi linkitetyksi PDF:ksi 

Tämä vaihtoehto luo koodistasi surffailtavan PDF-tiedoston. Paina F6 ja Project Printer käynnistyy. 

Valitse haluamasi lähdetiedostot. Paina Next ja valitse Full source code. Paina Next uudelleen. Valitse 

PDF. Paina taas Next ja luo raportti oletusasetuksin. 

Koodin tulostus  

Luo PDF-tiedosto kuten edellä neuvottiin. Tulosta tiedosto. 

Project Analyzerissa on toinenkin lähdekoodin tulostustoiminto, katso sivu 27. 

Luo kommenttimanuaali 

Paina F6 ja Project Printer käynnistyy. Valitse haluamasi tiedostot. Paina Next ja valitse Comment 

manual using a special comment syntax. Paina uudelleen Next ja valitse sopiva tiedostotyyppi. PDF ja 

HTML ovat hyviä valintoja. RTF on sopiva, jos aiot muokata manuaalia käsin. 

Kommenttimanuaali on käyttöohjeen tapainen raportti, joka luodaan koodissasi olevista kommenteista. 

Manuaalissa ei ole itse koodia vaan kommentit ja aliohjelmien määrittelyrivit. Voit käyttää erityisiä 

muotoiltuja kommentteja, jotta manuaalista tulee kauniin näköinen otsikoineen ja taulukkoineen. 

Ohjetiedoston kohdassa Comment manual on neuvottu, kuinka kommentit kannattaa kirjoittaa tämän 

ominaisuuden käyttöä varten.  

Jos ei ole aikaa tai mahdollisuutta muokata kommentteja vaadittuun muotoon, käytä valintaa Comment 

manual with unformatted comments. Tämä asetus sallii kaikenlaiset kommentit. Kommenttien ei tarvitse 

noudattaa mitään tiettyjä sääntöjä tai muotoiluja. Kannattaa kuitenkin lukea ohjetiedostosta, mitkä 

kommenteista tarkalleen ottaen tulevat manuaaliin ja mitkä jätetään sen ulkopuolelle.  

4.6 Ristiviittausten ja kutsujen dokumentointi 

Ohjelmat eivät koostu ainoastaan joukosta aliohjelmia. Ne koostuvat myös kutsuista, joilla aliohjelmat 

suorittavat toisiaan. Näitä kutsuja sanotaan joskus ristiviittauksiksi (cross-reference). Kutsut 

aliohjelmasta toiseen ja edelleen kolmanteen aliohjelmaan muodostavat kutsupuita (call tree).  

Puita on kahdenlaisia: tiedostopuita ja aliohjelmapuita. Tiedostopuut ovat tiedostojen riippuvuuspuita 

(file dependence tree), jotka kertovat, mitä muita tiedostoja jokin tiedosto tarvitsee kääntyäkseen tai 

toimiakseen. Aliohjelmapuu (procedure call tree) sisältää tarkempaa tietoa: se kertoo, mikä aliohjelma 

kutsuu mitä muita aliohjelmia.  

Kutsupuuikkuna ja -raportit 

Tässä on esimerkki erään RegExpr-nimisen funktion kutsupuusta: 

- RegExpr  
    RaiseError  
    RemoveMatches  
  - ProcessParentheses  
      GetParentheses  
    + CreateMatch  
      RaiseError  

RegExpr kutsuu aliohjelmia RaiseError, RemoveMatches ja ProcessParentheses. ProcessParentheses 

puolestaan kutsuu aliohjelmia GetParentheses, CreateMatch ja RaiseError. CreateMatch kutsuu myös 

joitain aliohjelmia, mutta niitä ei näy. Plusmerkki osoittaa kutsupuun haaran, jonka voi avata saadakseen 

lisätietoa. 

Tällaisia kutsupuita saat Call tree -ominaisuuden avulla. Ominaisuus löytyy View-valikosta. Paina 

Report-nappia saadaksesi raportin kulloinkin ruudulla näkyvästä kutsupuusta. Saat kutsupuuraportin 

myös Report-valikon kautta. Tämä valinta tuottaa kattavampia (ja pidempiä) raportteja kuin Call tree 

-ikkuna. 

Kutsupuista tulee helposti kovin suuria, jopa lähes käyttökelvottomia. Kannattanee dokumentoida vain 

erityisen tärkeät ja kiinnostavat kutsupuut. Kun tarvitset uutta kutsupuuta, voit aina käyttää Project 

Analyzeria sen luomiseen.  

Kutsupuita saa myös kaaviomuodossa. Niistä kerrotaan luvussa 5 Kaaviot. 
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Tarveraportti (Need report) 

Kun otetaan ja listataan kutsupuun kaikki oksat ja lehdet, saadaan tarveraportti, mikä löytyy Report-

valikosta. Tämä raportti listaa kaikki ohjelman osat, jotka aliohjelma A tarvitsee toimiakseen. Raportti 

listaa tarvitut aliohjelmat, muuttujat, vakiot, käyttäjän määrittelemät tietotyypit ja Enum-määrittelyt.  

Tarveraportin saa yhdelle tai useammalle aliohjelmalle kerrallaan. Jos otat raportin monelle 

aliohjelmalle, saat listauksen siitä, mitä kaikkea nämä aliohjelmat yhteensä tarvitsevat. Ominaisuus on 

hyödyllinen vaikkapa silloin, kun haluat kopioida tietyt rutiinit ohjelmasta toiseen. Voit katsoa 

tarveraportista, mitkä aliohjelmat jne. tulee kopioida.  

Ristiviittausraportit 

Koodissa esiintyvistä viittauksista saa monenlaisia raportteja, kun avaa valikon Report|Cross-references. 

Cross-reference report on kaikenkattava raportti, joka listaa kunkin aliohjelman kutsujat ja toisaalta sen 

kutsumat muut aliohjelmat. Tämän lisäksi se listaa, missä kutakin muuttujaa luetaan ja kirjoitetaan ja 

missä kutakin vakiota sekä Enum- ja Type-määrittelyä käytetään. 

Procedure references report listaa kutakin aliohjelmaa kutsuvat rivit. 

Variable references report ja Constant references report ovat samanlaisia kuin Procedure references 

report. Nämä raportit listaavat ne rivit, jotka käyttävät kutakin muuttujaa ja vakiota. 

Voit tutkia viittauksia myös valitsemalla View-valikosta References. Sen lisäksi voit hyperteksti-

ikkunassa painaa hiiren oikealla napilla mitä tahansa ohjelmassa esiintyvää nimeä. Avautuvasta valikosta 

valitse References, ja näet nimeen kohdistuvat viittaukset. Näin voit nopeasti katsoa, missä päin 

käytetään jotain tiettyä muuttujaa, vakiota, aliohjelmaa jne. 
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5 Kaaviot 

Project Analyzer tarjoaa kaksi kaavio-ominaisuutta ohjelman rakenteen kuvaamiseen graafisesti. Project 

Graph soveltuu vuorovaikutteisen käyttöön ja ohjelmassa liikkumiseen. Enterprise Diagrams käy 

kaikenkattavien kaavioiden luontiin dokumentointia varten. 

5.1 Project Graph 

Vaatii Pro tai Enterprise Editionin. 

Project Graph on vuorovaikutteinen ikkuna, joka näyttää puumuotoisia kaavioita. Voit käyttää sitä 

projektissasi liikkumiseen sekä projektin dokumentointiin. Project Graph ei pyri luomaan 

kaikenkattavaa kaaviota ohjelmastasi. Kokonaiskuvan sijaan se tarjoaa paremminkin yksityiskohtaisia 

näkymiä ohjelmaasi. Käynnistä Project Graph painamalla F7 analysoituasi projektin. 

 

 

Saatavilla olevat kaaviot ovat:  

Tiedostojen riippuvuuspuu (file dependency tree). Kaavio näyttää, mitä tiedostoja tämä tiedosto 

tarvitsee ja mitkä tiedostot puolestaan tarvitsevat sitä. A→B tarkoittaa, että tiedosto A tarvitsee tiedostoa 

B käännösaikana ja/tai ohjelman suorituksen aikana. Punainen kaksipäinen nuoli (A↔B) puolestaan 

tarkoittaa, että tiedostot tarvitsevat toinen toistaan. Sitä pitäisi välttää.   

Aliohjelmien kutsupuu (procedure call tree), sekä eteen- että taaksepäin. Nuolet näyttävät, mihin päin 

kutsut suuntautuvat. Kaksipäinen nuoli osoittaa aliohjelmat, jotka kutsuvat toinen toistaan 

rekursiivisesti.  

Periytymispuu (Inherits and Implements tree) näyttää luokkien periytymisen Implements- ja Inherits-

komennoilla. Kaikissa projekteissa periytymistä ei ole, joten kaaviokin voi olla tyhjä.  

Ohjelmavuopuu (control flow tree) näyttää, kuinka aliohjelmakutsut kulkevat moduulien välillä. Tämä 

kaavio vastaa aliohjelmakutsupuuta, mutta se esittää kutsut moduulitasolla, ei yksittäisten aliohjelmien 

tasolla. Aliohjelmatason yksityiskohdat on jätetty pois, vain moduulit ovat jäljellä. Kyseessä on korkean 

tason näkymä aliohjelmakutsupuuhun. 

Tietovuopuu (data flow tree) näyttää, kuinka tieto kulkee moduulien välillä. Tieto kulkee seuraavilla 

tavoilla: muuttujan kirjoitus, muuttujan luku, aliohjelmien parametrit, funktioiden paluuarvot. Tieto 

kulkee kahden moduulin välillä usein molempiin suuntiin, kun toinen moduuli kutsuu toisen moduulin 

funktioita lähettäen tietoa parametreissa ja saaden tietoa takaisin päin funktioiden paluuarvoissa.  
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Luontipuu (instantiation tree) näyttää, missä luokista luodaan olioita esim. New-komennolla.  

Tietotyyppipuu (data declaration tree) näyttää, missä luokkia, Structure-tietotyyppejä, Interface-

rajapintoja ja lomakkeita käytetään tietotyyppeinä (As Luokka). Tämä kaavio näyttää myös olioiden 

luonnit sinisillä nuolilla. Tietotyyppipuu on siis Luontipuuta kattavampi. Tietotyyppipuusta näkee 

olioiden luonnin lisäksi kaikenlaisen muunkin tietotyyppikäytön. 

Ikkunapuu (Form show tree). Tämä kaavio kertoo, missä järjestyksessä ohjelman ikkunat näyttävät 

toisiaan Form.Show-kutsulla (VB.NET:issä myös Form.ShowDialog-kutsulla). Form1 näyttää Form2:n 

jollain seuraavista tavoista: 1) Kutsulla Form2.Show. 2) Kutsumalla jotain aliohjelmaa, jonka 

kutsupuussa on kutsu Form2.Show. 3) Form1 sisältää UserControlin, joka puolestaan näyttää Form2:n. – 

Ikkunapuu ei sisällä itse itsensä näyttäviä ikkunoita. Sellaisia ovat ikkunat, jotka näyttävät itsensä 

konstruktorissaan tai Form_Load-tapahtumankäsittelijässä (tai vastaavassa). Puussa eivät näy myöskään 

sellaiset ikkunat, jotka näytetään asettamalla Visible-ominaisuus arvoon tosi.  

Projektien riippuvuudet (project dependencies). Tämä kaavio näyttää, mitä riippuvuuksia on 

määritetty eri projektien välille. Kaaviotyyppi on käytettävissä silloin, kun on analysoitu vähintään kaksi 

projektia kerrallaan. Jos analysoitu järjestelmä on suuri ja riippuvuudet monimutkaisia, Enterprise 

Diagrams antaa paremman kuvan riippuvuuksista. 

Kaavioista tulee helposti valtavan kokoisia. Sen vuoksi kaavioiden kokoa on rajoitettu: enintään kuusi 

tasoa eteenpäin ja kuusi taaksepäin. Tarvittaessa saat näkyviin lisää tasoja painamalla haluamaasi 

laatikkoa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Expand. Monimutkaisessa järjestelmässä saattaa 

kaksikin tasoa olla liikaa. Tällaisessa tapauksessa täytyy laatia useita kaavioita. Options-valikossa on 

joitain asetuksia, joilla kaavion kokoa voi tarvittaessa pienentää. 

Kaavion tulostus tapahtuu painamalla Print-nappia. Näkyvissä oleva kaavio tulostuu siten, että se 

mahtuu yhdelle sivulle. Voit myös painaa Ctrl+C kopioidaksesi kaavion leikepöydälle ja edelleen 

Ctrl+V liittääksesi kaavion tekstinkäsittelyohjelmaan tms. Voit myös tallettaa kaavion kuvatiedostoon.  

5.2 Enterprise Diagrams 

Vaatii Enterprise Editionin. 

Enterprise Diagrams on toiminto, joka luo monimutkaisia kaavioita dokumentointia varten. 

Vuorovaikutteisuuden sijaan se voi lisätä yhteen kaavioon kaikki mahdolliset linkit antaakseen 

järjestelmästä hyvän kokonaiskuvan. Linkkejä ovat aliohjelmakutsut, riippuvuudet, muuttujien 

käyttö jne. 

Kaaviotyypit 

Enterprise Diagrams -ominaisuuden kaaviotyypit ovat suurin piirtein samanlaiset kuin Project 

Graphissakin. Enterprise Diagramsissa on lisäksi joitain kaavioita, joita ei ole Project Graphissa 

lainkaan.  

 

Tiedostoriippuvuudet (file dependencies). Kaavio näyttää, mitä tiedostoja tämä tiedosto tarvitsee ja 

mitkä tiedostot puolestaan tarvitsevat sitä. A→B tarkoittaa, että tiedosto A tarvitsee tiedostoa B 

käännösaikana ja/tai ohjelman suorituksen aikana. Punainen kaksipäinen nuoli (A↔B) puolestaan 

tarkoittaa, että tiedostot tarvitsevat toinen toistaan. Sitä pitäisi välttää.  Kaaviosta on myös seuraavat 

muunnelmat: 

Tiedostoriippuvuudet, sykliset ryhmät laatikoissa (file dependencies, circular groups boxed). Tämä 

kaavio korostaa niitä tiedostoryhmiä, joiden tiedostot tarvitsevat toinen toisiaan. Tällaiset sykliset 

riippuvuudet haittaavat tiedostojen uudelleenkäyttöä. Ylimääräiset riippuvuudet kannattaa poistaa 

muokkaamalla ohjelman rakennetta sopivasti.  

Tiedostoriippuvuudet, sykliset ryhmät yhdistetty (file dependencies, circular groups collapsed). 

Tämä kaavio säästää tilaa yhdistelemällä toisistaan riippuvien tiedostojen ryhmät yhdeksi isoksi 

”tiedostoksi”. Ryhmän sisäpuoliset riippuvuudet ovat usein hyvin monimutkaisia ja kaavioista tulee 

epäselviä. Tämä kaavio piilottaa sykliset riippuvuudet (linkit) kokonaan, jotta kaaviosta tulisi helpompi 

lukea. Nähdäksesi piilotetut linkit valitse vaihtoehto circular groups boxed ja tee vielä kaavio kullekin 

yhdistetylle ryhmälle erikseen.  
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Tiedostoriippuvuudet Tiedostoriippuvuudet  

”circular groups boxed” 

 

Periytymiskaavio (Inherits and Implements) näyttää projektin koko luokkahierarkian. Luokkahierarkia 

sisältää sekä luokkien periytymisen (Inherits) että rajapintojen periytymisen (Implements-toteutukset). 

Kaikissa projekteissa ei periytymistä ole käytetty, jolloin kaavio koostuu kokonaan erillisistä luokista (ja 

näyttää perin hyödyttömältä). Klassisissa VB-projekteissa tämä periytymiskaavio näyttää rajapintojen 

periytymisen, sillä luokat eivät voi periä toisiaan. 

Ohjelmavuo (control flow). Tämä kaavio näyttää, kuinka aliohjelmakutsut kulkevat moduulien välillä. 

Kaavio vastaa aliohjelmien kutsukaaviota, mutta se esittää kutsut moduulitasolla, ei yksittäisten 

aliohjelmien tasolla. Aliohjelmatason yksityiskohdat on jätetty pois, vain moduulit ovat jäljellä. 

Kyseessä on korkean tason näkymä aliohjelmakutsupuuhun. Jättämällä pois sotkuiset yksityiskohdat 

saadaan korkeamman tason selvyys kutsuriippuvuuksista. 

Tietovuo (data flow). Tämä kaavio näyttää, kuinka tieto kulkee moduulien välillä. Tieto kulkee 

seuraavilla tavoilla: muuttujan kirjoitus, muuttujan luku, aliohjelmien parametrit, funktioiden 

paluuarvot. Tieto kulkee kahden moduulin välillä usein molempiin suuntiin, kun toinen moduuli kutsuu 

toisen moduulin funktioita lähettäen tietoa parametreissa ja saaden tietoa takaisin päin funktioiden 

paluuarvoissa.  

Muuttujien tietovuo (variable data flow). Tämä kaavio näyttää, kuinka tieto kulkee muuttujien 

välityksellä. Tieto kulkee ainoastaan seuraavilla tavoilla: muuttujan kirjoitus, muuttujan luku. Ero 

tavalliseen tietovuokaavioon on se, että parametrien välitystä ja funktioiden paluuarvoja ei kaaviossa 

näytetä lainkaan. Kaaviossa näkyy tiedonvälitys pelkästään muuttujien kautta. 

Muuttujien käyttö (variable access). Tämä kaavio näyttää muuttujien käytön moduulien välillä. Ainoa 

ero muuttujien tietovuo -kaavioon on muuttujan luku -nuolen suunta. Tässä kaaviossa suunta on 

lukijamoduulista muuttujan sijaintimoduuliin päin.  Kaavio on hyödyksi silloin, kun halutaan selvittää 

globaalien muuttujien ja tietorakenteiden käyttöä. Toisten moduulien muuttujien käyttö on epäsuotavaa 

ohjelmointia. Muuttujien sijasta tieto tulisi välittää ominaisuuksien (property) tai funktioiden kautta. 

Tämä kaavio paljastaa, minkä moduulien välillä on ei-toivottua muuttujien käyttöä, jonka voisi toteuttaa 

mieluiten toisin.  

Luontikaavio (instantiations) näyttää, missä luokista luodaan olioita esim. New-komennolla.  

Tietotyyppikaavio (data declarations) näyttää, missä luokkia, Structure-tietotyyppejä, Interface-

rajapintoja ja lomakkeita käytetään tietotyyppeinä (As Luokka -komennolla).  

Ikkunoiden näyttöjärjestys (Form.Show order). Tämä kaavio kertoo, missä järjestyksessä ohjelman 

ikkunat näyttävät toisiaan Form.Show-kutsulla (VB.NET:issä myös Form.ShowDialog-kutsulla). Form1 

näyttää Form2:n jollain seuraavista tavoista: 1) Kutsulla Form2.Show. 2) Kutsumalla jotain aliohjelmaa, 

jonka kutsupuussa on kutsu Form2.Show. 3) Form1 sisältää UserControlin, joka puolestaan näyttää 

Form2:n. – Kaavio ei sisällä itse itsensä näyttäviä ikkunoita. Sellaisia ovat ikkunat, jotka näyttävät 

itsensä konstruktorissaan tai Form_Load-tapahtumankäsittelijässä (tai vastaavassa). Kaaviossa eivät näy 

myöskään sellaiset ikkunat, jotka näytetään asettamalla Visible-ominaisuus arvoon tosi.  
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Aliohjelmien kutsukaavio (Enterprise Diagrams) 

Aliohjelmakutsut (procedure calls). Aliohjelmien kutsukaavio näyttää kaikki kutsut valittujen 

aliohjelmien välillä. Kaaviosta on kolme muunnelmaa: 

• Procedure calls: Näyttää kaikki kutsut. 

• Procedure calls, grouped by module: Ryhmittelee aliohjelmat moduuleittain ja näyttää kaikki 

kutsut. 

• Procedure calls, cross-module only: Ryhmittelee aliohjelmat moduuleittain. Näyttää vain 

moduulien väliset kutsut. Moduulien sisäiset kutsut on piilotettu. 

Projektien riippuvuudet (project dependencies). Tämä kaavio näyttää, mitä riippuvuuksia on 

määritetty eri projektien välille. Kaaviotyyppi on käytettävissä silloin, kun on analysoitu vähintään kaksi 

projektia kerrallaan.  

Tiedosto kuuluu projektiin (file belongs to project). Tämä vaihtoehto näyttää, mitkä tiedostot kuuluvat 

mihinkin projektiin (monen projektin järjestelmässä). Muista sisällyttää projektitiedostot (.vbp, .vbproj 

jne.) kaavioon, muuten kaaviossa ei ole yhtään linkkiä eikä siitä ole mitään hyötyä. 

Yhteenkuuluvuus (cohesion). Tämä kaavio näyttää moduulin aliohjelmat, niiden väliset kutsut, 

moduulin muuttujat sekä mikä aliohjelma käyttää mitäkin muuttujaa. Kaavio auttaa ymmärtämään 

moduulin sisäistä rakennetta, erityisesti sen aliohjelmien ja muuttujien välistä toimintaa. 

Rekursio (recursion). Tämä kaavio näyttää rekursiiviset aliohjelmakutsut. Tarkalleen ottaen kaavio 

käsittelee epäsuoraa rekursiota. Siinä aliohjelma A kutsuu toista aliohjelmaa, jonka kutsut puolestaan 

lopulta johtavat takaisin A:han. Rekursio on toki hyödyllinen ja toimiva ohjelmointitapa. Huonosti 

toteutettu tai vahingossa syntynyt rekursio voi kuitenkin johtaa päättymättömään silmukkaan, pinon 

ylivuotoon tai ohjelman hitaaseen toimintaan. Huom. Rekursiokaaviot eivät käsittele suoraa rekursiota, 

jossa aliohjelma kutsuu itse itseään. 
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Kaavioiden luonti Enterprise Diagramsin avulla 

 

Kaaviot luodaan lisäämällä halutut tiedot vasemmalla olevasta Available items -listasta ikkunan keskellä 

näkyvään Diagram items -listaan. Kun olet valinnut haluamasi tiedot, paina View-nappia nähdäksesi 

kaavion. Voit myös tallettaa kaavion, tulostaa sen tai siirtää sen Microsoftin Visioon. Visio-tukea varten 

täytyy Vision olla asennettuna samaan tietokoneeseen kuin Project Analyzer.  

Tavattoman usein käy niin, että ohjelmasta ei pysty järkevästi laatimaan yhtä kaikenkattavaa kaaviota. 

Suuresta kaaviosta tulee helposti liian sotkuinen, järjestipä sen mihin järjestykseen tahansa. Sen vuoksi 

ei kannata suoraa päätä vetää kaikkia mahdollisia tietoja Diagram items -listaan ja odottaa, että ohjelma 

taikoo mahtavan kaavion monimutkaisimmastakin spagettikoodista. Kannattaa mieluummin toimia 

seuraavasti: Lisää ensin joitain tärkeimpiä tietoja kuten esimerkiksi ohjelman pääikkuna tai jokin 

keskeinen luokka. Kun olet lisännyt nämä tiedot Diagram items -listaan, valitse ne listalta. Nyt voit 

lisätä näihin tietoihin liittyvät tiedot käyttämällä Find links -ominaisuutta ikkunan oikeasta reunasta. 

Valitse alasvetolistalta, kuinka monta linkkitasoa haluat hakea. Paina From-nappia hakeaksesi 

”sisääntulevat” linkit, To-nappia hakeaksesi ”ulosmenevät” linkit tai Both-nappia hakeaksesi molemmat. 

Löydetyt tiedot ilmestyvät oikeanpuoleiseen listaan. Vedä haluamasi tiedot keskelle Diagram items -

listaan.  

Napista Clean unconnected voit siivota ylimääräiset tiedot pois kaaviosta. Tällä napilla poistat sellaiset 

irralliset tiedot, joista ei ole linkkejä muihin tietoihin. Irralliset tiedot eivät yleensä ole mielenkiintoisia. 

Ne voivat olla esimerkiksi aliohjelmia, jotka eivät mitenkään liity kaaviossa oleviin muihin aliohjelmiin.  

Napilla Join selected saat monimutkaisen kaavion yksinkertaisemmaksi. Napilla voit yhdistää Diagram 

items -listalta valitsemasi tiedot ja piilottaa niiden väliset linkit. Nappia kannattaa käyttää tietojen 

ryhmittelemiseksi. Voit esimerkiksi tehdä kaavion, joka näyttää yhteydet ikkunaryhmien välillä sen 

sijaan, että kaaviossa olisi yhteydet kaikkien yksittäisten ikkunoiden välillä.  
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6 Enterprise Editionin lisäanalyysit 

Enterprise Editionilla voit suorittaa koko joukon lisäanalyysejä lähde- ja/tai binääritiedostoille. Tässä 

luvussa kuvatut ominaisuudet vaativat Enterprise Edition -lisenssin. Voit kokeilla ominaisuuksia 

demoversiossa, samoin kuin Standard ja Pro Editionissa, kun analysoit enintään 10 lähdetiedostoa.  

6.1 Monen projektin analyysi 

Vaatii Enterprise Editionin. 

Suuri järjestelmä voi koostua useasta projektista, vaikkapa tavallisesta .exe-ohjelmasta, .dll-kirjastosta 

sekä .ocx-komponenteista. Monen projektin analyysiä tarvitaan sen selvittämiseen, mitä riippuvuuksia 

eri projektien välillä on.  

Project Analyzer Enterprise Edition kykenee analysoimaan useita projekteja samalla kertaa. Tarvitset 

Enterprise Editionin, kun haluat 

• analysoida useita projekteja (.vbp, .vbproj) kerralla  

• analysoida.vbg- tai .sln-tiedostoja  

• löytää riippuvuudet eri projektien välillä (.vbp, .vbproj)  

• löytää kuolleen koodin tiedostoista, jotka sisältyvät useaan eri projektiin (Pro Editionissa tämän 

analyysin voi tehdä Super Project Analyzerilla)  

Monen projektin analyysi on olennaisen tärkeä monissa web-järjestelmissä, monella eri 

ohjelmointikielellä toteutetuissa järjestelmissä ja muissa järjestelmissä, jotka koostuvat useista 

projekteista. Analyysi suoriutuu satojenkin projektien analyysistä yhdellä kertaa. Ilman monen projektin 

analyysiä voit analysoida vain yhden projektin kerrallaan.  

Monen projektin analyysi aloitetaan yksinkertaisesti valitsemalla sopiva .vbg- tai .sln-tiedosto 

analysoitavaksi. Voit myös lisätä uusia projekteja analyysiin painamalla Add project(s) -nappia siinä 

ikkunassa, joka avautuu valittuasi analysoitavan projektitiedoston.  

6.2 COM- ja .NET-kirjastotiedostojen analyysi 

Vaatii Enterprise Editionin. 

COM-analyysi lukee tietoa, joka on talletettu COM-tiedoston (OCX, DLL, EXE, TLB, OLB) sisällä 

sijaitsevaan tyyppikirjastoon.  Tyyppikirjasto kuvaa komponentin julkisen rajapinnan, jota muut voivat 

kutsua. Se sisältää komponentin julkiset luokat, metodit, ominaisuudet, parametrit, Event-tapahtumat, 

käyttäjän määrittelemät tietotyypit, vakiot, Enum-määritykset ja tietotyyppialiakset. 

.NET-kirjastotiedostojen analyysi puolestaan lukee tietoa binäärisistä .NET assembly -tiedostoista (DLL 

ja EXE). Kuten COM-tiedostotkit, nämäkin tiedostot sisältävät luokkia, metodeja, vakioita ja muuta 

tarpeellista muiden ohjelmien käyttöön. 

Jotta saat binääritiedoston analysoitua, valitse se listasta, kun käynnistät analyysin. Ota huomioon, että 

tämä ominaisuus vaatii Enterprise Editionin. Kokeillaksesi ominaisuutta ilman Enterprise Editionia 

analysoi korkeintaan 10 lähdekooditiedostoa kerrallaan. 

 

Kun sisällytät binääritiedoston analyysiisi, tiedoston sisällys näkyy Project Analyzerissa tavallisina 

luokkina, metodeina, Event-tapahtumina jne. Näet, kuinka tiedoston julkista rajapintaa kutsutaan VB-

koodista käsin.  

Ota huomioon, että binääritiedostojen ”sisäosia” ei näe. Binääritiedoston lähdekoodiin ei tietenkään 

päästä tällä tavoin käsiksi. Vain rajapinta on julkinen. Jos sinulla on binääritiedoston VB-lähdekoodi 

tallella, on parempi analysoida lähdekoodi kuin käännetty tiedosto. Lähdekoodista selviää myös 

kirjaston sisäinen toiminta. 

6.3 DLL-tiedostojen analyysi 

Vaatii Enterprise Editionin. 

DLL-analyysi tutkii ”tavallisia” kirjastotiedostoja. Visual Basicissä niitä käytetään Declare-määritysten 

kautta, VB.NET:issä myös <DLLImport>-attribuutin avulla. DLL-analyysi tutkii kirjastotiedostoja ja 

näyttää niiden sisältämät aliohjelmat. Project Analyzerissa on myös sisäinen Declare-käskyjen 

tietokanta, joka sisältää tietoa Windowsin API-funktioiden Declare-määrityksistä.  
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Kuinka DLL-analyysi poikkeaa COM/.NET-tiedostojen analyysistä? Ero on yksityiskohtien määrässä. 

Tavallisesta DLL-kirjastosta löytyvät tieto on lähinnä pelkkä listaus aliohjelmista. Aliohjelmien 

parametreja ei näin saada selville. Jopa aliohjelman nimi on vapaaehtoinen tieto DLL-tiedostossa. 

Monet DLL:t sisältävät nimettömiä aliohjelmia, joista ei saada selville mitään muuta kuin niiden 

järjestysnumero. Siksi täytyy DLL-kutsuja kirjoittaessa olla käsillä erillinen API-listaus, josta parametrit 

katsotaan. Project Analyzerissa on sisäinen API-tietokanta, josta selviää monen Windows API-kutsun 

Declare-rivi. 

Kirjastotiedostojen lukeminen 

Saat DLL-analyysin käyttöösi valitsemalla Analyze DLL files siinä ikkunassa, joka avautuu valittuasi 

analysoitavan projektitiedoston. Ominaisuus vaatii Enterprise Editionin käyttöä. Kokeillaksesi 

ominaisuutta ilman Enterprise Editionia analysoi korkeintaan 10 lähdekooditiedostoa kerrallaan. 

DLL-analyysi lukee PE-tiedostojen (Portable Executable) sisältämän aliohjelmataulukon (function 

export table). Taulukko listaa ne aliohjelmat, joita muut ohjelmat voivat DLL-tiedostosta kutsua. 

Project Analyzer kykenee listaamaan minkä tahansa 32-bittisen PE-tiedoston sisältämät aliohjelmat. 

Edellytyksenä tälle on, että tiedostoa kutsutaan joko Declare-käskyn tai <DLLImport>-attribuutin 

avulla. DLL-analyysi toimii paitsi .dll-tiedostojen kanssa myös .exe- ja .ocx-tiedostojen kanssa, kunhan 

tiedostoissa on mainittu aliohjelmataulukko. DLL-analyysin tyypillinen käyttökohde on ohjelma, joka 

kutsuu Windowsin API-funktioita.  

Declare-käskyt 

Project Analyzer kykenee näyttämään Microsoftin suositteleman ”virallisen” Declare-käskyn varsin 

monille Win32 API -funktioille. Ominaisuus on hyödyllinen, kun haluat verrata ohjelmasi sisältämiä 

Declare-käskyjä Microsoftin vastaaviin käskyihin tai kun haluat tietää, millä Declare-käskyllä voit ottaa 

jonkin uuden aliohjelman käyttöön.  

Ota kuitenkin huomioon, että DLL-aliohjelmille on usein vaihtoehtoisia Declare-käskyjä. Samaa 

aliohjelmaa voi kutsua useilla eri tavoilla. Muunnelmat voivat koskea parametrin tietotyyppiä, 

parametrin välitystapaa (ByVal, ByRef), parametrin nimeä ja myös aliohjelman omaa nimeä.  

Halutessasi listata tietylle aliohjelmalle käytetyt Declare-käskyt, valitse haluamasi aliohjelma kyseisen 

DLL-tiedoston kohdalta. Lista käskyistä ilmestyy ruutuun. ”Virallinen” käsky on ensimmäisenä, jos se 

on tiedossa. Jos listaus sisältää 2 tai useampia käskyjä, käskyt eroavat toisistaan tai ”virallisesta” 

muodosta. Pääikkunan vasemmassa alanurkassa sijaitseva kutsupuu auttaa sinua löytämään ohjelmasi 

sisältämät Declare-käskyt.  

DLL-analyysiin liittyvät ohjelmointiongelmat 

Project Analyzer auttaa sinua löytämään joitain DLL-tiedostoihin liittyviä ongelmakohtia. Ominaisuus 

löytyy koodikatselmustoiminnosta. 

Aliohjelma puuttuu kirjastosta. Projektisi sisältää Declare-käskyn, kyseinen kirjastotiedosto löytyy 

koneeltasi, mutta tiedostossa ei ole käskyn mukaista aliohjelmaa. Toisin sanoen projektisi yrittää käyttää 

olematonta aliohjelmaa tai sitten koneellasi olevan kirjastotiedoston versio on väärä. Kun projektisi 

yrittää suorittaa kutsua, on seurauksena todennäköisesti virheilmoitus tai ohjelmasi kaatuu. Ohjelma 

saattaa kuitenkin toimia aivan hyvin toisessa koneessa, jossa on kirjastotiedoston oikea versio.  

Paluuarvo hylätty. Projektisi sisältää jostain syystä Declare Sub -käskyn Declare Function -käskyn 

sijasta. DLL-funktio palauttaa jonkin arvon, mutta projektisi jättää sen Sub-määrityksen vuoksi 

huomiotta. Vaikkakaan funktion paluuarvon käyttö ei ole pakollista, sen hylkääminen saattaa olla 

merkki ongelmasta (väärä Declare-käsky). Lue kirjastotiedoston ohjeista, millaisen arvon funktio 

palauttaa ja onko sen huomiotta jättäminen turvallista. 

6.4 Tuplakoodin etsintä 

Vaatii Enterprise Editionin. 

Tuplakoodin analyysi etsii koodinpätkiä, jotka esiintyvät ohjelmassa kahteen kertaan. Sillä voi löytää 

kopioituja aliohjelmia ja lyhyempiä pätkiä täsmälleen samanlaista koodia. Analyysi löytyy Enterprise-

valikosta ja vaatii Enterprise Editionin. 
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Miksi etsiä tuplakoodia? 

”Copy & Paste”-koodaustyyli johtaa helposti siihen, että sama koodinpätkä toistuu ohjelmassa useita 

kertoja joko samanlaisena tai vähäisin muutoksin. Tuplakoodin analyysi löytää koodinpätkät, jotka 

esiintyvät samanlaisina kahdessa tai useammassa tiedostossa. Tuplakoodi voi olla muutaman rivin, 

aliohjelman tai jopa kokonaisen moduulin mittainen. Kyseessä voi olla myös joukko kopioituja 

määrittelyrivejä kuten esimerkiksi vakioita tai Declare- tai Type-määrityksiä. 

Voit käyttää tuplakoodin analyysiä poistaaksesi kopioidun koodin ja etsiäksesi mahdollisia loogisia 

virheitä. Ylimääräisten kopioiden poistosta on seuraavia etuja: 

• Jäljelle jää vähemmän koodia testattavaksi, ylläpidettäväksi ja dokumentoitavaksi.  

• Muutostyöt voi tehdä yhteen paikkaan sen sijaan, että samat muutokset täytyisi kopioida moneen 

paikkaan.  

• Virheet vähenevät, kun korjaukset ja muutokset vaikuttavat kerralla. Jos sama koodi on kopioitu 

moneen paikkaan, kopiot jäävät helposti päivittämättä.  

• Valmiin ohjelman koko pienenee.  

Kopioidut koodinpätkät voi yhdistää muuntamalla ne itsenäisiksi aliohjelmiksi. Jos kokonaiset 

aliohjelmat ovat samanlaisia, ylimääräiset voi yleensä poistaa ja jättää jäljelle vain yhden. 

Tuplakoodin etsinnällä voi siis löytää virheitäkin. Joskus voi ohjelmasta löytyä tuplakoodia paikasta, 

jossa koodin itse asiassa pitäisi olla erilaista. Kaksi aliohjelmaa, joiden tulisi suorittaa eri tehtäviä, 

saattavatkin vahingossa sisältää saman koodin.  

Tuplakoodianalyysin toiminta 

Analyysi etsii samanlaisia ohjelmarivejä. Tuplakoodia on löytynyt, kun ”tarpeeksi” monta peräkkäistä 

riviä ovat samat. Voit itse asettaa alarajan sille, kuinka monta samanlaista riviä on ”tarpeeksi”. 

Tuplapätkä loppuu riveihin, jotka eroavat vaikkapa vain yhden merkin osalta.  

Tyhjät rivit ja sisennykset jätetään huomiotta. Kaksi koodinpätkää, jotka eroavat ainoastaan sisennysten 

tai tyhjien rivien osalta, käsitellään ikään kuin ne olisivat samanlaiset. Voit halutessasi jättää huomiotta 

myös kommentit, rivinumerot ja rivien nimet (line labels) – nehän eivät ole varsinaista suoritettavaa 

koodia.  

Merkkijonoanalyysi 

Report-valikossa on analyysi, joka on tuplakoodianalyysin kanssa hieman samankaltainen. Tämä 

analyysi on nimeltään merkkijonoanalyysi (String literal analysis) ja se etsii koodista merkkijonoja, 

jotka ovat keskenään samanlaisia. Toisin sanoen analyysi löytää esimerkiksi rivit print "abc" ja 

a = "abc". Analyysin avulla voit poistaa koodista kopioidut tekstit. Merkkijonoanalyysi sisältyy 

kaikkiin Project Analyzerin editioihin.  

6.5 VB.NET-yhteensopivuustarkistus 

Vaatii Enterprise Editionin. 

Visual Basic .NET on varsin erilainen kieli kuin aiemmat VB-versiot. Vanhojen ohjelmien siirtäminen 

VB.NET:iin ei onnistu pelkästään lataamalla vanha koodi uuteen versioon. VB.NET:issä on kyllä 

muuntovelho, joka muuntaa koodia automaattisesti, mutta se jää puolitiehen. Vanha koodi ei toimi heti 

VB.NET:issä, vaan se vaatii paljon käsityötä. Jollet ole valmistautunut muunnokseen etukäteen, saatat 

tulla siihen johtopäätökseen, ettei koodia kannata siirtääkään uuteen versioon.  

Onneksi voit valmistella koodiasi etukäteen VB.NET:in kanssa paremmin yhteensopivaksi. 

Etukäteisvalmistelu on itse asiassa hyvin tärkeää. Siinä auttaa Project Analyzerin Enterprise Edition. 

VB.NET-yhteensopivuustarkistus (VB.NET Compatibility Check) on joukko koodianalyysisääntöjä, 

jotka auttavat päivittämään vanhaa koodia ennen sen muuntoa VB.NET:iin. Tarkistus myös ilmoittaa 

eräistä vakavista ongelmista, jotka voivat estää muunnoksen. Tarkistus toimii klassisten VB-projektien 

kanssa.  

VB.NET-tarkistuksen käyttö on yksinkertaista. Analysoi klassinen VB-ohjelma ja kytke VB.NET-

tarkistus päälle Options-valikon Problem Options -asetuksista. Valittavanasi on kaksi valmista 

VB.NET-ongelmasuodatinta. Voit myös määrittää omasi.  
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Yhteensopivuusongelmat 

Yhteensopivuusongelmat ovat tyypillisesti sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan ohjelmoijaa. 

Pelkkä koneellinen muunnos ei riitä. Joudut siksi valmistautumaan manuaaliseen muunnostyöhön. 

Yhteensopivuusongelmat jakautuvat seuraavan taulukon mukaisiin tyyppeihin. 

Ei päivitettävissä  

(Feature not upgradable) 

VB.NET ei tue tätä ominaisuutta. Harkitse, jätätkö koodin 

nykyiseen VB-versioon vai varaudutko kovaan työhön. 

Esimerkki: web-palvelut. 

Korjattava ennen päivitystä  

(Fix required before upgrade) 

VB.NET ei tue tätä ominaisuutta. Joudut kirjoittamaan ko. 

kohdan uusiksi ennen päivitystä VB.NET:iin. Esimerkki: 

RDO-tietokantaohjelmointi. 

Korjaus suositeltavaa ennen päivitystä  

(Fix recommended before upgrade) 

Säästät työtä korjaamalla ohjelmaasi ennen päivitystä. 

Esimerkki: muuttujamääritykset.  

Voi korjata ennen tai jälkeen päivityksen  

(Can be fixed before or after upgrade) 

Koodia täytyy muuttaa. Sen voi tehdä joko nyt tai 

päivityksen jälkeen. Esimerkki: aliohjelmien parametrien 

määritykset.  

Vaatii työtä päivityksen jälkeen  

(Work required after upgrade) 

Koodia täytyy tarkistaa tai muuttaa, mutta sitä ei voi tehdä 

ennen päivitystä. Esimerkkejä: syntaksimuutokset, 

kontrollien muutokset, uudelleenkirjoitettavat funktiokutsut. 

 

Saat tarkan kuvauksen kustakin ohjelmastasi löytyneestä ongelmasta painamalla ongelman kohdalla 

hiiren oikeaa näppäintä. Kuvaukset löytyvät myös ohjetiedostosta.  

Ohjelmastasi löytyy todennäköisesti pitkä lista yhteensopivuusongelmia. On suositeltavaa käyttää ensin 

tiukkaa ongelmasuodatinta, joka näyttää vain kriittisimmät virheet. Tutki erityisen tarkkaan ne ongelmat, 

joiden tyyppi on Ei päivitettävissä, Korjattava ennen päivitystä ja Korjaus suositeltavaa ennen 

päivitystä. Näiden ongelmien kohdalla on punainen tai keltainen kuvake.  

Yhteensopivuusraportti (VB.NET Compatibility Report) antaa yhteenvedon vaadittavasta päivitystyöstä. 

Raportti löytyy Enterprise-valikosta. Raportista käy ilmi, voiko ohjelmasi päivittää VB.NET:iin vai ei. 

Raportti sisältää arvion päivitystyön laajuudesta. Valittu ongelmasuodatin (Problem Options) ei vaikuta 

raportin toimintaan.  

Project Analyzer Enterprise Edition ei löydä kaikkia mahdollisia yhteensopivuusongelmia. Kun olet 

muuntanut ohjelmasi VB.NET:iin, löydät todennäköisesti lisää ongelmia. VB.NET:in ohjeissa on paljon 

lisätietoa muunnoksesta ja sen ongelmista.  

6.6 Makrot 

Ominaisuus vaatii Enterprise Editionin. 

Project Analyzer toimii silloinkin, kun nukut tai juot kahvia. Jos sinun täytyy tehdä samat analyysit 

uudestaan ja uudestaan, käytä makroja. Makrot ovat yksinkertaisia .pam-nimisiä tekstitiedostoja, jotka 

käskevät puolestasi Project Analyzerin analysoida tiedostoja ja tehdä raportteja sekä automaattisia 

korjauksia. Voit ajaa makroja myös komentoriviltä tai .bat-tiedostosta. 

Makrojen käyttö on neuvottu ohjetiedostossa. Huomaa, että makrot vaativat Enterprise Editionin – niitä 

ei voi käyttää demoversiossa tai Standard- tai Pro Editionissa edes pienten projektien kanssa.  

6.7 Koodimittarit: Project Metrics 

Vaatii Enterprise Editionin. 

Ohjelmistokehittäjät käyttävät monenlaisia mittareita työnsä arviointiin. Usein käytetään jotain helppoa 

lukemaa kuten koodirivien lukumäärää tai EXE-tiedoston kokoa. Nämä ovat kaikkein yksinkertaisimpia 

mittareita. Ne eivät ole kovin hienostuneita, mutta ne ovat helppoja ymmärtää. Project Analyzer osaa 

näiden lisäksi paljon muitakin koodimittareita. Niillä voit arvioida koodisi ymmärrettävyyttä, 

monimutkaisuutta ja uudelleenkäytettävyyttä.  

Saadaksesi mittareista kaiken irti tarvitset Enterprise Editioniin sisältyvän Project Metrics 

-ominaisuuden. Project Metrics tuottaa koodistasi toista sataa erilaista lukuarvoa. Ohjetiedostossa on 

tarkat ohjeet mittareiden käytöstä ja tulkinnasta. Eräitä mittareita ovat: 

• Kokomitat kuten koodirivien ja metodien lukumäärä. 
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• Monimutkaisuusmitat kuten esimerkiksi McCaben kompleksisuusluku, kompleksisuuden tiheys, 

sisäkkäisten ehtolauseiden määrä sekä ohjelman rakenteen, tiedonkulun ja luokkahierarkian 

mittarit.  

• Ymmärrettävyysmitat kuten nimien pituus ja kommenttien määrä. 

Ohjelman mittaaminen 

1. Analysoi ohjelmasi. 

2. Tallenna mitatut arvot valitsemalla kyseinen komento Enterprise-valikosta. Lukuarvot tallentuvat 

uuteen .mtx-tiedostoon. 

3. Käynnistä Project Metrics Viewer (mtxview.exe). Voit käynnistää sen Enterprise-valikosta. 

Ohjelmalla voit katsoa tallennettuja lukuarvoja, vertailla projekteja keskenään ja tarkkailla ohjelmasi 

kehittymistä versiosta toiseen. 

Tulosten katselu Project Metrics Viewerillä 

Project Metrics Viewer on .mtx-tiedostojen katseluohjelma. Sen avulla tarkkailet projektisi tilannetta, 

tutkit sen kehitystä versiosta toiseen ja vertailet ohjelmiasi keskenään.  

 

Project Metrics Viewer näyttää tilastoja ja kaavioita. Näin saavutat syvällisen ymmärryksen 

projektistasi. 

 

Esimerkkikaavioita mittareista 

Mitä ”hyviä” arvoja mittareista sitten tulisi saada? Tämän kysymyksen eteen joutuu jokainen, joka 

haluaa mittareita käyttää. Joillain mittareilla on suositusarvot. Jos saamasi lukema on yli tai alle 
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suositusten, ohjelmassasi on ongelma. Monilla mittareilla ei kuitenkaan suositusarvoja ole. Siinä 

tapauksessa tulee tarkkailla hyvin korkeita tai hyvin matalia arvoja, jotka voivat paljastaa ohjelmastasi 

ongelmallisia kohtia.  

On suositeltavaa, että valitset lukuisien mittareiden joukosta ne muutamat, jotka parhaiten sopivat 

käyttötarkoitukseesi. Muut mittarit voit jättää taka-alalle. Analysoi ja tallenna lukemat säännöllisesti, 

niin voit seurata ohjelmasi kehittymistä.  

Lista saatavissa olevista mittareista löytyy seuraavilta sivuilta. Jokaisesta mittarista on yksityiskohtainen 

kuvaus ohjetiedostossa. Siellä on myös tietoa mittareiden käyttötavoista. 
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Mittarilista 

Seuraavassa on lista ohjelman tukemista mittareista. Lista on tässä jätetty suomentamatta. 

Project metrics 

DATE Project date Date of newest file in project.  

DAYS Days passed Days passed between versions.  

LINES Physical lines Physical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. This metric is 

what you would see with a simple text editor or line count program.  

LLINES Logical lines Logical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. One logical 

line may be split on several physical lines by a line continuation character. LLINES=LLOC + 

LLOC' + LLOW 

LLOC Logical lines of code Code lines count. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation 

character.  

LLOC' Logical lines of comment Comment lines count. All full-line comments count, even if empty. End-of-codeline comments not 

included. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation character.  

LLOW Logical lines of whitespace Logical lines of whitespace. This is mostly equal to physical lines of whitespace, that is lines that 

have no other content than spaces, tabs and the line continuation character.  

LLOC% Code percentage Percentage of code lines. Counted from logical lines. LLOC%=LLOC/LLINES 

LLOC'% Comment percentage Percentage of comment lines. Counted as full-line comments per logical lines. 

LLOC'%=LLOC/LLINES 

LLOW% Whitespace percentage Percentage of whitespace lines. Counted from logical lines. LLOW%=LLOW/LLINES 

MCOMM Meaningful comments Full-line and end-of-line comments that have meaningful content.  

MCOMM% Comment density Meaningful comments divided by number of logical lines of code. MCOMM%=MCOMM/LLOC 

kB Project size Project size in kilobytes. Includes all source files included in the analysis, excluding referenced 

files.  

DATEF Average file date Average file date.  

STMT Number of statements Total number of all statements.  

STMTd Declarative statements Number of declarative statements, which are: procedure headers, variable and constant 

declarations, all statements outside procedures.  

STMTx Executable statements Number of executable statements. A statement is executable if it is not declarative. Executable 

statements can only exist within procedures. STMTx=STMT-STMTd 

STMTc Control statements Number of control statements. A control statement is an executable statement that can alter the 

order in which statements are executed.  

STMTnc Non-control statements Number of non-control statements, which are executable statements that are neither control nor 

declarative statements. STMTnc=STMTx-STMTc 

XQT Executability Executability measures the amount of executable statements. It equals the number of executable 

statements divided by the number of all statements. XQT=STMTx/STMT 

CTRL Control density Control density measures the amount of control statements. It equals the number of control 

statements divided by the number of all executable statements. CTRL=STMTc/STMTx 

SDENS Statement density Average number of statements per logical line. SDENS=STMT/LLOC 

FILES Number of files Number of files in project.  

PROCS Number of procedures Number of procedures, including subs, functions, property blocks, API declarations and events.  

VARS Number of variables Number of variables, including arrays, parameters and local variables.  

CONSTS Number of consts Number of constants, excluding enum constants.  

UDTS Number of user-defined types Number of user-defined types, that is, Type and/or Structure blocks.  

ENUMS Number of Enums Number of enumeration names.  

ENUMCS Number of Enum constants Number of enumeration constant names.  

VARSgm Global and module-level 

variables 

Total number of global and module-level variables and arrays.  

VARSloc Local variables Total number of procedure local variables and arrays, excluding parameters.  

FORMS Number of forms Number of real forms excluding any UserControls.  

MDLS Number of standard modules Number of standard modules: .bas files and Module blocks.  

dPROCS Number of dead procedures Number of unused procedures.  

dVARS Number of dead variables Number of unused variables.  

dCONSTS Number of dead consts Number of unused constants.  

dLINES Dead lines Physical lines in dead procedures.  

dUDTS Number of dead user-defined 

types 

Number of unused user-defined types, that is, Type and/or Structure blocks.  

dENUMS Number of dead Enums Number of unused enumeration names.  

dENUMCS Number of dead Enum 

constants 

Number of unused enumeration constants.  

DEAD Deadness index Evaluates the average percentage of dead code. DEAD=(dPROCS + dVARS + dCONSTS) / 

(PROCS + VARS + CONSTS) 
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LEN Length of names Average length of names defined in VB files, including everything in LENV, LENC and LENP, 

plus Types, Enums, Type fields, Enum constants, controls, classes, structures and modules.  

LENV Length of variable and 

parameter names 

Average length of names of variables, arrays and parameters defined in VB files, excluding 

parameters in event handlers and implementing procedures.  

LENC Length of constant names Average length of all constant names defined in VB files.  

LENP Length of procedure names Average length of procedure names defined in VB files, excluding event handlers and 

implementing procedures. Each property is counted only once. This metric may differ from the 

other LENP, which is defined for a slightly different set of procedures.  

UNIQ Name uniqueness ratio Number of unique names divided by the total number of names. All the names in LEN are 

counted.  

ENUMSZ Average Enum size Average number of constants in an Enum block. ENUMSZ=ENUMCS/ENUMS 

ENUMR Enum ratio The percentage of Enum constants among all constants. 

ENUMR=ENUMCS/(ENUMCS+CONSTS) 

DECDENS Decision density Indicates the density of decision statements in the code. Calculated as sum of procedural 

cyclomatic complexity divided by logical lines of code. DECDENS=Sum(CC)/LLOC 

TCC Total cyclomatic complexity Total cyclomatic complexity equals the total number of decisions + 1. TCC=Sum(CC)-

Count(CC)+1 

SYSC System complexity Sum of SYSC over all procedures. Measures the total complexity of a project. SYSC=Sum(SYSC) 

over all procedures 

RSYSC Relative system complexity Average system complexity among procedures. RSYSC=avg(SYSC) 

CALLS Number of procedure calls Number of procedure call statements, including calls to subs, functions and declares, accesses to 

properties and the raising of events. Implicit calls (such as Form_Load) are not counted.  

CALLDENS Call density Average number of calls on a code line. Measures the modularity or structuredness. 

CALLDENS=CALLS/LLOC 

maxDCALLT Maximum depth of call tree The depth of the largest call tree in the system: number of levels in the tree. 

maxDCALLT=Max(DCALLT) 

maxSCALLT Maximum size of call tree The size of the largest call tree in the system: number of distinct procedures in the tree. 

maxSCALLT=Max(SCALLT) 

RB Reuse benefit Reuse benefit RB is the extent to which you reuse your procedures. A procedure that is being 

called at several locations is said to be reused. A procedure that is called just once or not at all is 

not reused. RB measures the overall amount of reuse in the entire system.  

Rc Reuse of constants The average number of times you reuse your constants and enum constants. Rc=uses/count - 1 

CLS Number of classes Number of classes defined in project.  

ROOTS Number of root classes Number of root classes defined in project.  

LEAFS Number of leaf classes Number of leaf classes defined in project. A leaf class has no descendants.  

INTERFS Number of Interface 

definitions 

Number of Interfaces defined in project.  

maxDIT Maximum depth of 

inheritance tree 

maxDIT is the depth of the deepest inheritance tree. maxDIT=max(DIT) 

CLSa Number of abstract classes Number of abstract classes defined in project. In VB.NET, an abstract class is declared 

MustOverride. In VB Classic, it's a skeleton class that defines an interface class for Implements.  

CLSc Number of concrete classes Number of concrete classes defined in project. A concrete class is one that is not abstract (see 

CLSa). CLSc=CLS-CLSa 

U Reuse ratio Reuse ratio for classes. A class is reused if it has descendants. U=(CLS - LEAFS) / CLS 

S Specialization ratio Specialization ratio for classes. A class is specialized if it inherits from a parent class. In a project 

without superclasses, S is undefined. S=subclasses/superclasses 

MIF Method inheritance factor The sum of inherited methods divided by the total number of methods in a project.  

AIF Attribute inheritance factor The sum of inherited variables divided by the total number of variables in a project.  

MHF Method hiding factor Measures how class methods are hidden from other classes.  

AHF Attribute hiding factor Measures how class attributes (variables) are hidden from other classes.  

PF Polymorphism factor Percentage of actual polymorphic definitions of all possible polymorphic definitions. Also known 

as POF.  

CF Coupling factor Measures the actual couplings among classes in relation to the maximum number of possible 

couplings. Also known as COF.  

OHEF Operation hiding 

effectiveness factor 

Classes that do access operations / Classes that can access operations.  

AHEF Attribute hiding effectiveness 

factor 

Classes that do access attributes / Classes that can access attributes.  

IIF Internal inheritance factor The relative amount of internal inheritance. Internal inheritance happens when a class inherits 

another class in the same system (not an external class).  

PPF Parametric polymorphism 

factor 

Percentage of parameterized classes (generic classes).  

TREADS Total variable reads Number of read instructions from global and module-level variables. TREADS=Sum(READS) 

TWRITES Total variable writes Number of write instructions to global and module-level variables. TWRITES=Sum(WRITES) 
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TRW Total variable reads+writes Number of reads from and writes to global and module-level variables. 

TRW=TREADS+TWRITES 

DATADENS Data access density Average number of variable access instructions per logical line of code. 

DATADENS=TRW/LLOC 

IOg% Global I/O ratio Amount of data flow via global and module-level variables versus procedure parameters and 

function return values. IOg%=Sum(IOg) / Sum(IOg+IOp) 

 

File metrics 

LINES Physical lines Physical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. This metric is 

what you would see with a simple text editor or line count program.  

LLINES Logical lines Logical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. One logical 

line may be split on several physical lines by a line continuation character. LLINES=LLOC + 

LLOC' + LLOW 

LLOC Logical lines of code Code lines count. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation 

character.  

LLOC' Logical lines of comment Comment lines count. All full-line comments count, even if empty. End-of-codeline comments not 

included. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation character.  

LLOW Logical lines of whitespace Logical lines of whitespace. This is mostly equal to physical lines of whitespace, that is lines that 

have no other content than spaces, tabs and the line continuation character.  

LLOC% Code percentage Percentage of code lines. Counted from logical lines. LLOC%=LLOC/LLINES 

LLOC'% Comment percentage Percentage of comment lines. Counted as full-line comments per logical lines. 

LLOC'%=LLOC/LLINES 

LLOW% Whitespace percentage Percentage of whitespace lines. Counted from logical lines. LLOW%=LLOW/LLINES 

MCOMM Meaningful comments Full-line and end-of-line comments that have meaningful content.  

MCOMM% Comment density Meaningful comments divided by number of logical lines of code. MCOMM%=MCOMM/LLOC 

kB File size File size in kilobytes.  

DATEF File date File date.  

PROCS Number of procedures Number of procedures, including subs, functions, property blocks, API declarations and events.  

VARS Number of variables Number of variables, including arrays, parameters and local variables.  

CONSTS Number of consts Number of constants, excluding enum constants.  

SFIN Structural fan-in Number of files that use a file.  

SFOUT Structural fan-out Number of files that a file uses.  

STMT Number of statements Total number of all statements.  

STMTd Declarative statements Number of declarative statements, which are: procedure headers, variable and constant 

declarations, all statements outside procedures.  

STMTx Executable statements Number of executable statements. A statement is executable if it is not declarative. Executable 

statements can only exist within procedures. STMTx=STMT-STMTd 

STMTc Control statements Number of control statements. A control statement is an executable statement that can alter the 

order in which statements are executed.  

STMTnc Non-control statements Number of non-control statements, which are executable statements that are neither control nor 

declarative statements. STMTnc=STMTx-STMTc 

XQT Executability Executability measures the amount of executable statements. It equals the number of executable 

statements divided by the number of all statements. XQT=STMTx/STMT 

CTRL Control density Control density measures the amount of control statements. It equals the number of control 

statements divided by the number of all executable statements. CTRL=STMTc/STMTx 

 

Class metrics 

WMC Weighted Methods Per Class Number of subs, functions and property procedures in class.  

DIT Depth of Inheritance Tree Number of ancestor classes.  

NOC Number of Children Number of immediate sub-classes that inherit from a class.  

CBO Coupling between Object 

Classes 

Number of classes to which a class is coupled. Coupling is defined as method call or variable 

access.  

RFC Response for a Class First 

step 

Number of methods that can potentially be executed in response to a message received a class. 

Counts only the first level of the call tree.  

RFC' Response for a Class Number of methods that can potentially be executed in response to a message received a class. 

Counts the full call tree.  

LCOM1 Lack of Cohesion of Methods 

(1) 

A zero value indicates a cohesive class. A positive value indicates a class that should be split. 

Also known as LCOM. Defined by Chidamber & Kemerer.  

LCOM2 Lack of Cohesion of Methods 

(2) 

The percentage of methods that do not access a specific attribute averaged over all attributes in the 

class.  

LCOM3 Lack of Cohesion of Methods 

(3) 

Also known as LCOM*. Defined by Henderson-Sellers. Values of 1 and greater are considered 

extreme lack of cohesion.  



Käyttöopas: Project Analyzer v10  44 

 

LCOM4 Lack of Cohesion of Methods 

(4) 

Defined by Hitz & Montazeri. Value 1 indicates a good, cohesive class. Values 2 and greater are 

considered bad (lack of cohesion). Such a class should be split. LCOM4 is more suitable for VB 

than the other LCOMx variants.  

TCCi Tight Class Cohesion TCCi is 'TCC with inheritance'. TCC tells the connection density of the methods in a class. TCC 

varies from 0 (totally non-cohesive) to 1 (maximally cohesive).   

LCCi Loose Class Cohesion LCCi is 'LCC with inheritance'. LCC describes the connectedness of the methods in a class. 

LCC<1 indicates a non-cohesive class. LCC=1 indicates a cohesive class. 

TCCl Tight Class Cohesion (local) TCCl is 'TCC without inheritance'. TCC tells the connection density of the methods in a class. 

TCC varies from 0 (totally non-cohesive) to 1 (maximally cohesive). 

LCCl Loose Class Cohesion (local) LCCl is 'LCC without inheritance'. LCC describes the connectedness of the methods in a class. 

LCC<1 indicates a non-cohesive class. LCC=1 indicates a cohesive class. 

MPC Message-Passing Coupling Number of procedure calls going outside of a class. Each call is counted once, whether it's early 

bound, late bound or polymorphic.  

LINES Physical lines Physical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. This metric is 

what you would see with a simple text editor or line count program.  

LLINES Logical lines Logical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. One logical 

line may be split on several physical lines by a line continuation character. LLINES=LLOC + 

LLOC' + LLOW 

LLOC Logical lines of code Code lines count. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation 

character.  

LLOC' Logical lines of comment Comment lines count. All full-line comments count, even if empty. End-of-codeline comments not 

included. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation character.  

LLOW Logical lines of whitespace Logical lines of whitespace. This is mostly equal to physical lines of whitespace, that is lines that 

have no other content than spaces, tabs and the line continuation character.  

STMT Number of statements Total number of all statements.  

STMTd Declarative statements Number of declarative statements, which are: procedure headers, variable and constant 

declarations, all statements outside procedures.  

STMTx Executable statements Number of executable statements. A statement is executable if it is not declarative. Executable 

statements can only exist within procedures. STMTx=STMT-STMTd 

STMTc Control statements Number of control statements. A control statement is an executable statement that can alter the 

order in which statements are executed.  

STMTnc Non-control statements Number of non-control statements, which are executable statements that are neither control nor 

declarative statements. STMTnc=STMTx-STMTc 

XQT Executability Executability measures the amount of executable statements. It equals the number of executable 

statements divided by the number of all statements. XQT=STMTx/STMT 

CTRL Control density Control density measures the amount of control statements. It equals the number of control 

statements divided by the number of all executable statements. CTRL=STMTc/STMTx 

IMPL Implemented interfaces Number of interfaces implemented by class.  

WMCnp Non-private methods defined 

by class 

WMC excluding private methods.  

WMCi Methods defined and 

inherited by class 

WMC including inherited methods.  

VARS Variables defined by class Number of variables defined by class. Does not include inherited variables.  

VARSnp Non-private variables Number of non-private variables defined by class. VARS excluding private variables.  

VARSi Variables defined+inherited Number of variables defined and inherited by class.  

EVENTS Events Events defined by class. This metric counts the event definitions, not event handlers.  

CTORS Constructors Constructors defined by class. VB.NET Sub New is a constructor, whereas VB Classic 

Class_Initialize is an event.  

CSZ Class size Size of class measured by number of methods and variables. CSZ=WMC + VARS 

CIS Class interface size Size of class interface measured by number of non-private methods and variables. CIS=WMCnp + 

VARSnp 

TCC Total cyclomatic complexity Total cyclomatic complexity equals the total number of decisions + 1. TCC=Sum(CC)-

Count(CC)+1 

 

Procedure metrics 

LINES Physical lines Physical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. This metric is 

what you would see with a simple text editor or line count program.  

LLINES Logical lines Logical source lines, including code, comments, empty comments and empty lines. One logical 

line may be split on several physical lines by a line continuation character. LLINES=LLOC + 

LLOC' + LLOW 

LLOC Logical lines of code Code lines count. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation 

character.  

LLOC' Logical lines of comment Comment lines count. All full-line comments count, even if empty. End-of-codeline comments not 

included. One logical line may be split on several physical lines by a line continuation character.  

LLOW Logical lines of whitespace Logical lines of whitespace. This is mostly equal to physical lines of whitespace, that is lines that 

have no other content than spaces, tabs and the line continuation character.  
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MCOMM Meaningful comments Full-line and end-of-line comments that have meaningful content.  

LLOCt Lines in call tree Logical lines of code in call tree. The number of lines that may potentially execute in a call to this 

procedure. Includes all procedures that may execute.  

PARAMS Procedure parameters Number of formal parameters defined in procedure header.  

VARSloc Local variables Number of procedure local variables and arrays, excluding parameters.  

STMT Number of statements Total number of all statements.  

STMTd Declarative statements Number of declarative statements, which are: procedure headers, variable and constant 

declarations, all statements outside procedures.  

STMTx Executable statements Number of executable statements. A statement is executable if it is not declarative. Executable 

statements can only exist within procedures. STMTx=STMT-STMTd 

STMTc Control statements Number of control statements. A control statement is an executable statement that can alter the 

order in which statements are executed.  

STMTnc Non-control statements Number of non-control statements, which are executable statements that are neither control nor 

declarative statements. STMTnc=STMTx-STMTc 

XQT Executability Executability measures the amount of executable statements. It equals the number of executable 

statements divided by the number of all statements. XQT=STMTx/STMT 

CTRL Control density Control density measures the amount of control statements. It equals the number of control 

statements divided by the number of all executable statements. CTRL=STMTc/STMTx 

IOg Global I/O Number of global and module-level variables accessed by a procedure.  

IOp Parameter I/O Number of parameters used or returned by a procedure. The function return value counts as one 

parameter (output parameter).  

IOvars Input and output variables Total number of input and output variables for a procedure, including parameters and function 

return value. IOvars=IOg+IOp 

IFIN Informational fan-in Amount of data read.  

IFOUT Informational fan-out Amount of data written.  

IFIO Informational fan-in x fan-

out 

Fan-in multiplied by fan-out. IFIO=IFIN*IFOUT 

IC1 Informational complexity Fan-in multiplied by fan-out multiplied by procedure length (logical lines of code). 

IC1=IFIO*LLOC 

CC Cyclomatic complexity McCabe cyclomatic complexity equals the number of execution paths through a procedure. Also 

known as V(C).  

CC2 Cyclomatic complexity with 

Booleans 

CC2 equals the regular CC metric but each Boolean operator within a branching statement causes 

complexity to increase by one. Also called Extended cyclomatic complexity (ECC).  

CC3 Cyclomatic complexity 

without Cases 

CC3 equals the regular CC metric, but each Select Case block is counted as one branch, not as 

multiple branches.  

DCOND Depth of conditional nesting Maximum number of nested conditional statements in a procedure.  

DLOOP Depth of looping Maximum number of nested loop statements in a procedure.  

DCALLT Depth of call tree Maximum number of nested procedure calls from a procedure. Recursive calls are not counted.  

SCALLT Size of call tree Number of distinct procedures in the call tree of a procedure, not counting the procedure itself.  

SC Structural complexity Measures the external complexity of a procedure. Equals the number of other procedures called 

squared. Defined by Card & Agresti, also known as S(i). Used to calculate SYSC. SC=SFOUT^2 

DC Data complexity Measures the internal complexity of a procedure. Calculated by dividing the number of 

input/output variables by SFOUT+1. Defined by Card & Agresti, also known as D(i). Used to 

calculate SYSC. DC=IOVariables/(SFOUT+1) 

SYSC System complexity Composite measure of complexity inside procedures and between them. Defined by Card & 

Agresti, also known as C(i), or design complexity. SYSC=SC+DC 

LENP Length of procedure name Length of procedure name in characters.  

SFIN Structural fan-in Number of procedures that call a procedure.  

SFOUT Structural fan-out Number of procedures that a procedure calls.  

 

Variable metrics 

READS Reads from variable Number of read instructions from variable.  

WRITES Writes to variable Number of write instructions to variable.  

RW Reads and writes Number of reads and writes. A single instruction may count both as a read and as a write. 

RW=READS+WRITES 

FLOWS Data flows Number of data flows into and out of a variable. FLOWS=READS*WRITES 

VARUSR Variable users Number of modules that use a variable.  

LENVgm Length of variable name Length of variable name in characters.  
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7 Muita ominaisuuksia  

Project Analyzerin perusominaisuudet ovat analyysi, optimointi, dokumentointi ja mittaus, joita on 

käsitelty edellisissä luvuissa. Eipä tässä vielä kaikki toki ollut.  

7.1 Muiden ominaisuuksien esittely 

Tämä luku käsittelee lyhyesti ohjelman muita ominaisuuksia. Lisätietoja näistä ominaisuuksista löydät 

ohjetiedostosta.  

Arkistoi projektin tiedostot. Ominaisuus löytyy File-valikosta. Voit pakata projektin tiedostot .zip-

tiedostoon. 

Kutsupuuraportit löytyvät Report-valikosta. Nämä raportit ovat vaihtoehtoinen tapa kutsurakenteiden 

dokumentointiin. Raporteista tulee helposti hyvin pitkiä. Sen vuoksi kannattaa kokeilla myös Call tree -

ikkunaa sekä ominaisuuksia Project Graph ja Enterprise Diagrams.  

Kontrolliraportti (Control report) listaa projektisi kontrollit. Raportti on saatavissa VB-versioille 3-6. 

Ristiviittausraportti (Cross-reference report) listaa kutsut aliohjelmaan ja aliohjelmasta, muuttujien 

luku- ja kirjoituspaikat sekä viittaukset tietotyyppeihin ja vakioihin.  

Laaturaportti (Design quality report) antaa laajan yleiskuvan projektin laadusta moninaisten 

mittareiden avulla.  

Käynnistäjäraportti (Executed by report) kulkee aliohjelman kutsupuussa taaksepäin etsimässä, mitkä 

korkeimman tason aliohjelmat tai tapahtumat johtavat valitun aliohjelman suoritukseen.  

Tiedostoriippuvuuksien analyysi (File dependency analysis) hakee kehää kiertäviä riippuvuuksia. 

Esimerkiksi tiedosto A kutsuu B:tä, B kutsuu C:tä ja C taas A:ta. Tällaiset liialliset riippuvuudet estävät 

ohjelman osien uudelleenkäyttöä.  

Tiedostot riippuvuustasoittain -raportti (File dependency levels report) auttaa ymmärtämään 

lähdetiedostojen keskinäisiä suhteita.  

Ristiriitaiset pikanäppäimet -raportti (Hotkey conflicts report) on kätevä tapa tutkia, onko lomakkeen 

kontrolleilla ja menuilla vahingossa samoja pikanäppäimiä (Alt-näppäin-yhdistelmiä). 

Näppäinkomentojen ongelmat löytyvät myös ongelmien etsintä -ominaisuuden kautta. Raportti on 

saatavissa VB-versioille 3-6.  

Rajapintaraportti (Interface report) listaa ohjelman rajapintamäärittelyt ja luokat, jotka toteuttavat 

kunkin rajapinnan.  

Kirjastoraportti (Library report) listaa ne DLL-, TLB-, OCX- ja VBX-tiedostot ja muut 

kirjastotiedostot, joita ohjelmasi käyttää. Raportti ei listaa kaikkia ohjelmasi tarvitsemia ajonaikaisia 

tiedostoja, vaan ainoastaan ne, joihin on viitattu lähdekoodissa tai projektin muissa asetuksissa. Raportti 

myös näyttää määritellyt API-kutsut (Declare-käskyt) ja nekin kutsut, jotka on määritelty mutta joita ei 

käytetä. Jos DLL-analyysi (kts. sivu 35) on päällä, raportissa on myös lisätietoa DLL-aliohjelmista. 

Bonuksena päälle saat listauksen kirjastojen latausosoitteista (base address). Listaus auttaa sinua 

asettamaan omien kirjastoprojektiesi latausosoitteen. Kullakin kirjastolla tulisi olla eri latausosoite, jotta 

kirjastot latautuisivat mahdollisimman nopeasti. 

Menuraportti (Menu report) listaa ohjelman valikot ja valikkokomennot. Raportti näyttää myös 

pikanäppäimet ja ohjemääritykset (HelpContextID). Piilotetut ja pois kytketyt valikkokomennot 

näytetään harmaalla. Raportti on saatavissa VB-versioille 3-6.  

Moduulin rajapintaraportti (Module interface report) listaa moduulin julkiset jäsenet.  

Moduulin jäsenet -raportti (Module members report) listaa moduulin tai luokan aliohjelmat ja 

muuttujat. Myös yläluokilta mahdollisesti perityt jäsenet ovat mukana. Raportista on saatavissa useita 

vaihtoehtoja, joiden avulla saat luokistasi ja moduuleistasi varmasti sellaiset dokumentit, jotka haluat.  

Epäyhtenäiset luokat -raportti (Non-cohesive classes report). Tämä erikoisraportti etsii luokkia, jotka 

voisi jakaa kahdeksi tai useammaksi pieneksi luokaksi. Tällaiset luokat koostuvat kahdesta tai 

useammasta erillisestä osasta. Osat eivät kutsu toisiaan eivätkä myöskään käytä samoja muuttujia luokan 

sisällä. Koska osilla ei ole mitään yhteisiä toimintoja, ne voi erottaa omiksi luokikseen.  

Merkkijonoraportti (String literal report) listaa kaikki merkkijonot, jotka ohjelmasta löytyvät. 

Raportilla on kaksi osiota, joista toisessa on kaikki rivit, joilla merkkijonoja esiintyy, ja toisessa kaikki 
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merkkijonot aakkosjärjestyksessä. Jälkimmäistä listaa voi käyttää vaikka oikeinkirjoituksen 

tarkistamiseen tai kielen kääntämiseen. 

Alijärjestelmäraportti (Subsystem report). Tämä raportti auttaa löytämään ohjelmastasi mahdollisia 

uudelleenkäytettäviä palasia. Ominaisuus etsii itsenäisiä alijärjestelmiä. Ne ovat sellaisia tiedostoja, 

jotka kutsuvat toisiaan mutta eivät mitään muuta osaa ohjelmastasi. Koska alijärjestelmä on ohjelman 

muista osista riippumaton, sitä voisi ehkä käyttää muissakin projekteissa.  

Yhteenvetoraportti (Summary report) näyttää ohjelman koon ja tilan eri mittareilla mitattuna. Voit 

käyttää yhteenvetoa ohjelmointiurakkasi tilastointia varten.  

Muuttujien käyttö -raportti (Variable use report) etsii kuolleet ja puolikuolleet muuttujat. Raportti 

laskee kunkin muuttujan luku- ja kirjoituskertojen määrän. Luku- ja kirjoituskäskyt on lisäksi luokiteltu 

eläviksi, kuolleiksi ja mahdollisesti kuolleiksi. Jos muuttujalla ei ole yhtään elävää lukukäskyä, se on 

todennäköisesti tarpeeton. Voi myös olla niin, että jokin virhe on muuttanut lukukäskyn kuolleeksi 

koodiksi. Jos taas muuttujalla ei ole yhtään elävää kirjoituskäskyä, muuttuja on todennäköisesti aina 

tyhjä. Vaikuttaa siltä, että jokin virhe on muuttanut kirjoituskäskyn kuolleeksi koodiksi.  

FRX-tiedostojen katselu. Klassinen VB tallettaa .frx-tiedostoihin lomakkeiden ja kontrollien 

ominaisuuksia kuten kuvia. Tiedostopääte voi olla myös .ctx, .pgx tai .dox, mutta yksinkertaisuuden 

vuoksi puhuttakoon tässä FRX-tiedostoista. Voit tutkia FRX-tiedoston sisältöä tuplaklikkaamalla sitä 

Project Analyzerissa. Voit myös tallettaa löytämäsi tiedot uusiin tiedostoihin. Näin voit käyttää FRX-

tiedostojen sisältämiä kuvia uudelleen, vaikka sinulla ei olisikaan alkuperäistä kuvatiedostoa enää 

tallella.  

Kuvatiedostojen katselu. Voit katsella projektiin liittyviä kuvatiedostoja (mm. bmp, .gif, .jpg) 

tuplaklikkaamalla niitä. Ominaisuudesta on hyötyä erityisesti ASP.NET-verkkoprojekteissa, jotka 

sisältävät kuvatiedostoja www-sivuja varten.  

7.2 Lisätietoja 

Nyt kun olet oppinut käyttämään Project Analyzeria, voit lukea lisää Project Analyzerista ja 

ohjelmointitekniikoista seuraavien linkkien takaa. 

Käyttöohjeet  http://www.aivosto.com/project/help 

Ohjelmointiartikkelit http://www.aivosto.com/resources.html 

 

http://www.aivosto.com/project/help
http://www.aivosto.com/resources.html
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