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Vývojový proces (zjednodušeně)

Ticket

feature branch prgám jako o 
život pull request

automaticky 
build

code review

jupee merge deploy DEV …



Statická analýza = analýza chyb/nekonzistencí kódu bez jeho spuštění

formátování

počet znaků na řádek

hlavičky souborů taby vs mezery

prázdný řádek na konci souboru

if else na více řádků

mrtvý kód
zapomenuté importy hvězdičkové * importy

nepoužité proměnné

nedostupné bloky kódu

podmínka je vždy true/false

proměnná je vždy null

duplicity
stejné soubory

copy&paste bloky

čitelnostchyby počet parametrů metody nebo konstruktoru
neuzavřená spojení

memory leak

skoro stejné metody

názvy proměnných

statické proměnné jsou vždy upper case

standardy

bad practices

zastaralý kód
použití lambd místo vložených tříd

nepoužívat deprecated metody

přístup ke statickým parametrům

switch case max. 10

nepoužívat Thread.sleep v testech

nepoužívat URL.hashCode

nepoužívat enum jako kompozitní klíč
jméno class by nemělo být stejné jako jméno vnitřních proměnných

abstraktní třída by měla začínat Abstract*

abstraktní třída nesmí implementovat equals a hashCode

třída s názvem *Exception nedědí od Exception

volání finalize

metoda neloguje exception

toString() může vrátit null

nepoužívat třídy ze sun.* balíku

deprecated metoda by měla mít Javadoc s vysvětlením

duplikované parametry ve volání metod

finally blok nesmí vyhazovat vyjímku

Junit assertion používat jen pro testy

nepoužívat octalový zápis čísel

zbytečný cast

zakomentované kusy kódu

String literál by měl být vlevo při volání equals

velká komplexita jedné metody

deklarace throws RuntimeException

public metody mají Javadoc

dokumentace pro Class

cyklomatická složitost
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Features
- analýza issues, pravidla 
- zobrazení code coverage 
- quality profile/quality gate per projekt 
- podpora pro 20+ jazyků 
- rozsáhlá podpora DevOps 
- pluginy na integraci do nastroju pro 
code review (Gitlab, Bitbucket, …)

img src: https://gitlab.com/, https://jenkins.io/, https://maven.apache.org/, https://maven.apache.org/, https://gradle.org/ , https://bitbucket.org/, https://travis-ci.org/, https://www.jetbrains.com/teamcity/
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Features
- analýza issues, pravidla 
- zobrazení code coverage 
- quality profile/quality gate per projekt 
- podpora pro 20+ jazyků 
- rozsáhlá podpora DevOps 
- pluginy na integraci do nastroju pro code 
review (Gitlab, Bitbucket, …) 

další (+ placené): 
- více dashboardů/reporting 
- enterprise edition 
- podpora 
- SonarCloud - sonar as a service

img src: https://www.sonarsource.com/, http://blog.nethouse.se/2015/12/10/fight-technical-debt-with-sonarqube/

https://www.sonarsource.com/
http://blog.nethouse.se/2015/12/10/fight-technical-debt-with-sonarqube/


Jak to používáme v Robotovi

mvn verify sonar:sonar -DskipTests -Dsonar.host.url=$SONAR_URL -Dsonar.analysis.mode=preview 
-Dsonar.gitlab.commit_sha=$CI_COMMIT_SHA -Dsonar.gitlab.project_id=$CI_PROJECT_ID -
Dsonar.gitlab.ref_name=$CI_COMMIT_REF_NAME



Sonar je dobrý sluha špatný pán
já celkově nesouhlasím s tím, aby mi program kontroloval “human readability”taky souhlasím, akorát se mi nechce 

opravovat kód po někom jiným

nemyslím si, že tohle pravidlo má tak hloubkovou analýzu, že 
se to nepoužívá ani zvenčí, přeci jenom to je public,takže kdo 

ví odkud to voláš (i když by to byl humus)

když si budeš chtít hrát, udělej si profil

dáš mi admin práva, plíz?

jako to pravidlo dává smysl, ale Sonar asi nevidí úplně do completable futures

WSRedirectPath no tfuj 
takhle nemá vypadat konstanta 

critical issue na vás

to první rozhodně není ani Javadoc ani “block of 
commented-out lines of code”,to je to na co tu nadávámTo kontroluje, že všichni píšou 

konzistentně 
a to je důležitý, sorry jako critical bych opravil, zbytek nech

to vás neomlouvá čuňátka!

je mi to celkem jedno, ale chce to nastavit si code style, ať všichni jedeme stejně

štve mě to, že 
* nadává na ”zakomentovanej kód”, který není kód ale komentář 
* dožaduje se lambdy v místě, kde lambda moc jednoduše  

udělat nejde 
… aspoň, že ty chyby nejsou kritický

nemá no, ale nejlepší je,že to vůbec nepatří k tomu 
merge requestu



Babu Červenková
Fulltext robot

E-mail: barbora.cervenkova@firma.seznam.cz 
Twitter: @SeznamBot 

Kontakt

Odkazy: 

• SonarQube: https://www.sonarqube.org/ 

• sonar-gitlab-plugin: https://gitlab.talanlabs.com/gabriel-allaigre/sonar-gitlab-plugin 

• Robot na Twitteru: https://twitter.com/seznambot

https://twitter.com/SeznamBot
https://www.sonarqube.org/
https://gitlab.talanlabs.com/gabriel-allaigre/sonar-gitlab-plugin
https://twitter.com/seznambot?lang=cs

