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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

Ζ πξαγκαηηθόηεηα απνδεηθλύεη όηη δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο πξνγξακκαηηζκνύ 

θαηαιήγνπλ ζε ηειείσο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο θώδηθα. Γηα παξάδεηγκα, ν θώδηθαο 

πνπ αλαπηύζζεηαη από βηνκεραλίεο, ν θώδηθαο πνπ αλαπηύζζεηαη ζε θνηλόηεηεο 

αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ (open-source), ην ινγηζκηθό πνπ αλαπηύζζεηαη ππό κνξθή 

βηβιηνζεθώλ (APIs) αιιά θαη ην ινγηζκηθό πνπ πινπνηνύλ θνηηεηέο, δηαθέξνπλ 

ξηδηθά ζηε δνκή θαη πνηόηεηα κεηαμύ ηνπο. ηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε 

πνηνηηθή ζύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ θαη ησλ βηβιηνζεθώλ. Σα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζύγθξηζε είλαη 

νη κεηξηθέο , νη έιεγρνη (audits) θαη ηα πξόηππα ζρεδίαζεο. Ζ κέζνδνο ηεο 

ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο είλαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ παξαπάλσ 

θξηηεξίσλ. 

 

 

ABSTRACT  

 
The reality proves that different philosophies of planning lead in perfectly different 

quality of code. As an example, the code that is developed by industries, the code that 

is developed in communities of open software (open-source), the software that are 

developed under form of libraries (APIs) but also the software that they materialise 

students, differ radically in the structure and quality from each other. Objective of 

present study is the qualitative comparison of systems open computational and 

libraries. The qualitative characteristics and criteria that were used for the comparison 

are metric, the controls (audits) and the models of designing. The method of 

comparative analysis is the statistically important difference of above criteria. 



 5 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

 

1 Δηζαγσγή  - θνπόο ηεο εξγαζίαο...........................................................................6 

2. Βηβιηνζήθεο Λνγηζκηθνύ………………………………………………………….7 

3. Αμηνιόγεζε Λνγηζκηθνύ.........................................................................................11 

    3.1 Πεξηγξαθή Μεηξηθώλ – ηαηηζηηθά εκαληηθώλ…………………………11 

    3.2 Πεξηγξαθή Διέγρσλ – Design Flaws………………………………………..19 

    3.3 Πεξηγξαθή Πξνηύπσλ ρεδίαζεο – Design Patterns………………………24 

4. Πεηξακαηηθή Μειέηε.............................................................................................31 

    4.1 Πεξηγξαθή Πεηξακάησλ……………………………………………………..31 

    4.2 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Μεηξηθώλ…………………………………………….36 

    4.3 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Διέγρσλ – Design Flaws…………………………….64 

    4.4 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Πξνηύπσλ ρεδίαζεο – Design Patterns…………...72 

5. Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε……………………………………………………73 

6. πκπεξάζκαηα……………………………………………………………………76 

6. Βηβιηνγξαθία……………………………………………………………………..77 

 

 



 6 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Δηζαγσγή – θνπόο ηεο Δξγαζίαο 
 

ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζεσξεηηθή κειέηε θαη πεηξακαηηθή θαηαγξαθή απηώλ 

ησλ δηαθνξώλ εζηηάδνληαο ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ινγηζκηθνύ βηβιηνζεθώλ (API's) θαη 

ινγηζκηθνύ έξγσλ αλνηθηνύ θώδηθα. Οη βηβιηνζήθεο ελ γέλεη απνηεινύλ 

παξαδείγκαηα πξνζεγκέλεο ζρεδίαζεο όπνπ εθαξκόδνληαη νη επξέσο απνδεθηέο 

αξρέο ζρεδίαζεο, πινπνηνύληαη πξόηππα ζρεδίαζεο θαη ην ινγηζκηθό ζπκκνξθώλεηαη 

κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο επξεηηθνύο θαλόλεο. Σα έξγα αλνηθηνύ θώδηθα, αλ θαη 

ππάξρνπλ πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο, ελ γέλεη δελ ραξαθηεξίδνληαη από 

πςειήο πνηόηεηαο αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε.  

 

Χο όρεκα γηα ηελ πεηξακαηηθή ζύγθξηζε ησλ δύν πξνζεγγίζεσλ ζα επηιεγνύλ 

δηάθνξα έξγα από θάζε θαηεγνξία, πινπνηεκέλα ζε θάπνηα αληηθεηκελνζηξεθή 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (θαηά πξνηίκεζε Java). Ζ θαηαγξαθή κπνξεί λα αθνξά 

όρη κόλν επηιεγκέλεο γεληέο ησλ πξντόλησλ ινγηζκηθνύ πνπ ζα επηιεγνύλ αιιά θαη 

ηελ εμέιημε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έξγα εμεηάδνληαο πνιιαπιέο γεληέο. Σα 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ζπζηεκαηηθή ζηαηηζηηθή 

κειέηε ησλ ηπρόλ δηαθνξώλ. Ζ κειέηε πνιιαπιώλ γελεώλ ινγηζκηθνύ ελδέρεηαη λα 

απνθαιύςεη δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ινγηζκηθνύ ζε 

βηβιηνζήθεο θαη έξγα αλνηθηνύ θώδηθα.  

 

ην Κεθάιαην 2 αλαιύνπκε θαη εμεηάδνπκε γηαηί αλακέλνπκε νη βηβιηνζήθεο λα είλαη 

θαιύηεξα θαη πεξηζζόηεξν πνηνηηθά ζηνηρεία ζε ζύγθξηζε κε ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνύ 

θώδηθα. ην Κεθάιαην 3 πξαγκαηνπνηείηαη κηα αμηνιόγεζε ινγηζκηθνύ, ζηελ νπνία 

πεξηγξάθνπκε ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηξηθέο , ηνπο ειέγρνπο (audits) θαη ηα 

πξόηππα ζρεδίαζεο (Design Patterns) θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηεγνξία Design Flaws. 

ην 4
ν
 Κεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε πεηξακαηηθή κειέηε , γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ 

βηβιηνζεθώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνύ θώδηθα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξγαζία , 

ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπο , ηα παθέηα ινγηζκηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δπηπξνζζέησο γίλεηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηξηθώλ , ησλ 

ειέγρσλ θαη ησλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ θαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

ηξόπνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ζύγθξηζεο ησλ βηβιηνζεθώλ έλαληη ησλ 

ζπζηεκάησλ αλνηθηνύ θώδηθα, αλαθέξνληαη ζην 5
ν
  Κεθάιαην. Σέινο ζην 6

ν
 

Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή έξεπλα.   
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

ρεδίαζε Βηβιηνζεθώλ 

 

Μεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ γξάθνπλ ηηο βηβιηνζήθεο ζηελ java, ππάξρεη κηα θνηλή 

παξεξκελεία όηη νη βηβιηνζήθεο απνηεινύληαη από ηίπνηα πεξηζζόηεξν από ηηο 

θιάζεηο θαη ηηο κεζόδνπο.  

Άιιε κηα θνξά, ζπκεζείηε γηαηί ελδηαθεξόκαζηε γηα ηελ αλάπηπμε βηβιηνζεθώλ: 

ζέινπκε λα ζπγθεληξώζνπκε ελδεηθηηθά ηηο αηηήζεηο καο από ηηο κεγάιεο δνκηθέο 

κνλάδεο, όπσο νη θνηλέο βηβιηνζήθεο, ηα πιαίζηα,  νη ζθειεηνί εθαξκνγήο, θαζώο 

επίζεο θαη νη ζπλδπαζκνί απηώλ. Πηζηεύνπκε όηη εάλ νη άλζξσπνη πνπ ζρεδηάδνπλ 

απηέο ηηο εθαξκνγέο θάλνπλ θαιά ηελ εξγαζία ηνπο ,  γξάθνπλ δειαδή θαηάιιεια, 

έπεηηα ε δεκηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο ζα είλαη κηα απιή ιεηηνπξγία θαη δελ ζα πξέπεη 

λα ζπαηαιήζνπκε ρξόλν γηα ηελ δηόξζσζή ηεο, ηελ αλάγλσζε ηνπ θώδηθα πεγήο, ηελ 

επηδηόξζσζε ηνπ, θαη γεληθά ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαιάβνπκε ηη έθαλαλ άιινη. 

Μηα βηβιηνζήθε πνπ ζρεδηάδεηαη από απηήλ ηελ άπνςε είλαη πνιύ πινπζηόηεξε θαη 

αξηηόηεξε από έλα ζύζηεκα αλνηθηνύ θώδηθα . Παξαζέηνπκε θάπνηα πιενλεθηήκαηα 

ηα νπνία ζύκθσλα κε ηνλ Tulach (1) απνδεηθλύνπλ ηελ αλσηεξόηεηα ησλ 

βηβιηνζεθώλ έλαληη ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνύ θώδηθα: 

 

Δίλαη κηθξή ζε κέγεζνο : Μηα κηθξή βηβιηνζήθε είλαη εθείλε πνπ έρεη όζν ην 

δπλαηόλ ιηγόηεξα δεκόζηα κέιε αλά θιάζε , θαζώο θαη όζν ην δπλαηόλ ειάρηζηεο 

θιάζεηο.  Απηό δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε, ηελ απνζθαικάησζε, θαη ηελ αιιαγή 

ηνπ API. Μηα βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα θάλεη έλα πξάγκα θαη λα ην θάλεη θαιά: Ζ 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιν λα εμεγεζεί.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε: ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο.   

Δίλαη πιήξεο: Μηα πιήξεο βηβιηνζήθε επηηειεί ηελ αλακελόκελε ιεηηνπξγία. Δπίζεο, 

εάλ κηα ζπλάξηεζε κέινο είλαη ζε ιάζνο θιάζε, πνιινί δπλεηηθνί ρξήζηεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ,δελ ζα ηελ εληνπίζνπλ. 

 

Έρνπλ ζαθή θαη απιή ζεκαζηνινγία: Όπσο θαη κε άιιεο εξγαζίεο ζρεδηαζκνύ, ζα 

πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ηελ αξρή ηεο ιηγόηεξεο έθπιεμεο.  Κάλνπλ θνηλέο εξγαζίεο 

εύθνια.  πάληεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ, αιιά δελ είλαη ην 

δεηνύκελν.  

 

Δίλαη δηαηζζεηηθέο: Όπσο θαη κε νηηδήπνηε άιιν ζε έλαλ ππνινγηζηή, κηα 

βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα είλαη δηαηζζεηηθή.  Γηαθνξεηηθή εκπεηξία θαη ηζηνξηθό 

νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην ηη είλαη δηαηζζεηηθό θαη ηη δελ είλαη.  Μηα 

βηβιηνζήθε είλαη δηαηζζεηηθή, εάλ έλαο άπεηξνο ρξήζηεο ηελ ρξεζηκνπνηεί ρσξίο λα 
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ρξεηάδεηαη ε αλάγλσζε ησλ εγγξάθσλ, θαη εάλ έλαο πξνγξακκαηηζηήο πνπ δελ 

γλσξίδεη ηελ βηβιηνζήθε κπνξεί λα θαηαιάβεη ηνλ θώδηθα ηεο. 

 

Δίλαη εύθνιν λα απνκλεκνλεπηεί: Να θαηαζηεί ε βηβιηνζήθε εύθνιν λα ηελ 

ζπκόκαζηε, λα επηιέμεηε κηα ζπλεπή θαη ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία.  Υξεζηκνπνηήζηε 

αλαγλσξίζηκα ζρήκαηα θαη έλλνηεο, θαη λα απνθεύγνληαη νη ζπληνκνγξαθίεο.    

 

Ο Κώδηθαο λα είλαη αλαγλώζηκνο : Ο θώδηθαο γξάθεηαη κία θνξά, αιιά δηαβάδεηαη 

(απνζθιακαηώλεηαη θαη αιιάδεη) πνιιέο θνξέο. Ο αλαγλώζηκνο θώδηθαο κπνξεί 

κεξηθέο θνξέο λα απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα γξαθεί, αιιά εμνηθνλνκεί ρξόλν 

ζε όιν ηνλ θύθιν δσήο ηνπ πξντόληνο. 

 

Η Boolean Παξάκεηξνο : Boolean παξάκεηξνη ζπρλά νδεγνύλ ζε δπζαλάγλσζην 

θώδηθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ζρεδόλ πάληα ιάζνο λα πξνζζέζεηε κηα bool 

παξάκεηξν ζε κηα ππάξρνπζα ιεηηνπξγία. Ο πξνβιεκαηηζκόο έγθεηηαη ζην γεγνλόο 

όηη ε παξάκεηξνο bool απνζεθεύεη κηα ιεηηνπξγία, βνεζώληαο έηζη ηε κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Ολνκαηνδνζία ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο παξακέηξνπο: Σν λνύκεξν έλα θαλόλαο 

ηεο νλνκαηνδνζίαο ζηηο ιεηηνπξγίαο είλαη όηη ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο από ην όλνκα 

εάλ ε ιεηηνπξγία έρεη παξελέξγεηεο ή κε. Σα νλόκαηα ησλ παξακέηξσλ απνηεινύλ 

ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή, αθόκε θαη αλ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε βηβιηνζήθε.  

 

Γξάςηε ζηελ βηβιηνζήθε ζαο λσξίο θαη ζπρλά: Ο θώδηθαο ππάξρεη γηα πάληα θαη 

γίλεηαη θαηαλνεηόο κε παξαδείγκαηα θαη δνθηκέο κνλάδσλ. 

 

Η εθαξκνγή δελ πξέπεη λα πξνζθξνύζεη ζηελ βηβιηνζήθε: Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο 

εθηέιεζεο ζπγρένπλ ηνπο ρξήζηεο θαη εκπνδίδνπλ ηελ ειεπζεξία λα αιιαρηεί ε 

εθαξκνγή.  

 

Θέκαηα ηεθκεξίσζεο: Μηα βηβιηνζήθε επεηδή δηαβάδεηαη (αξθεηέο θνξέο), είλαη  

θαηαλνεηή από άιινπο θαη έηζη είλαη ζύληνκε, αθξηβήο θαη θαιύπηεη θάζε εληαία 

θιάζε/ιεηηνπξγία 

 

Απόδνζε ζρεδίαζεο βηβιηνζήθεο: Οη θαθέο απνθάζεηο κπνξνύλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

απόδνζε (Παξέρεη θαηαζθεπαζηή αληί ηεο ζηαηηθήο κεζόδνπ. Υξεζηκνπνηεί ηνλ ηύπν 

εθαξκνγήο αληί ηεο δηεπαθήο). 

 

 

Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ζπλδέζνπλ ηελ αθξίβεηα κε ηελ θνκςόηεηα. Με παξόκνην 

ηξόπν, όζνλ αθνξά ηελ ζπδήηεζε ησλ ηδηνηήησλ κηαο θαιήο βηβιηνζήθεο , πνιινί ζα 

πνπλ όηη κηα θαιή βηβιηνζήθε πξέπεη λα είλαη όκνξθε. Πξάγκαηη, ην λα είλαη 

νηηδήπνηε όκνξθν είλαη έλα πιενλέθηεκα. Μηα θαιή εληύπσζε δεκηνπξγείηαη πάληα 

κεηά ηελ πξώηε επαθή θαη εάλ θάηη είλαη ζπκπαζεηηθό, έρεη πνιύ κεγαιύηεξε 

πηζαλόηεηα ηεο απνδνρήο. Γη’ απηό είλαη απνδεθηό λα πξνζπαζήζεη λα ζρεδηάζεη 

θαλείο κηα όκνξθε βηβιηνζήθε, αιιά ε νκνξθηά δελ κπνξεί λα είλαη ην κόλν κέηξν 

κηαο θαιήο βηβιηνζήθεο. Ο αξρηθόο ζηόρνο ηεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο είλαη λα 

παξαρζνύλ ηα ζπζηήκαηα εξγαζίαο. Σν γεγνλόο όηη βαζηά ζηα κπαιά καο έρνπκε ηελ 

παιαηά ειιεληθή θιεξνλνκηά, ην ζπλαίζζεκα όηη εάλ θάηη είλαη ζσζηό, απηό πξέπεη 
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επίζεο λα είλαη όκνξθν, δελ πξέπεη λα καο απνζπάζεη από ην θύξην ζθνπό: 

ζρεδηάδνληαο βηβιηνζήθεο πνπ είλαη εύρξεζηεο, επξέσο ρξεζηκνπνηήζηκεο, θαη 

παξαγσγηθέο. 

 

Μηα πξνζέγγηζε εθαξκνζκέλεο κεραληθήο ρξεηάδεηαη έλαλ αληηθεηκεληθό ηξόπν λα 

κεηξήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπ. ηα εμήο ηκήκαηα, ζα κειεηήζνπκε ηηο 

δηάθνξεο πηπρέο νξαηέο ζην ρξήζηε κηαο βηβιηνζήθεο , θαη ζα αλαιύζνπκε ηε 

ζεκαζία θαη ηνπο ηξόπνπο λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηνύο. 
 
Γπλαηόηεηα θαηαλόεζεο  

 

Δθείλνη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα βηβιηνζήθε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ηελ θαηαιάβνπλ. Απηό είλαη κηα αζαθήο δήισζε, αιιά θαη ην ζεκαληηθόηεξν. Μηα 

βηβιηνζήθε είλαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ πξνγξακκαηηζηή πνπ γξάθεη ηελ 

βηβιηνζήθε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζηή πνπ γξάθεη κηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηώληαο 

εθείλε ηελ βηβιηνζήθε. 

Οη έλλνηεο πνπ παξέρνληαη από κηα θαιή βηβιηνζήθε πξέπεη λα βξεζνύλ κέζα ζηνλ 

νξίδνληα ηνπ ρξήζηε, δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνπλ θαηαλνεηνί. Ο ζρεδηαζηήο κηαο 

βηβιηνζήθεο πξέπεη λα θαηαιάβεη απηό πνπ είλαη θνηλή ινγηθή γηα ηνπο ρξήζηεο θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ γλώζε γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο βηβιηνζήθεο. 

 Όηαλ θσδηθνπνίεζε κηαο βηβιηνζήθεο είλαη άγλσζηε, ππάξρεη κηα απιή ιύζε 

βαζηζκέλε ζηελ παξαηήξεζε όηη νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο αλαδεηνύλ κεηαμύ ησλ 

ππαξρνπζώλ εθαξκνγώλ, κηα εθαξκνγή πνπ θάλεη θάηη παξόκνην κε ην ζηόρν ηνπο, 

αληηγξάθνπλ ηελ εθαξκνγή, θαη ηελ ηξνπνπνηνύλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο 

ηνπο. Γη’απηό δελ έρεη ζεκαζία πόζν δηαθνξεηηθή κπνξεί λα είλαη κηα βηβιηνζήθε. 

Έρνληαο πνιιά παξαδείγκαηα γηα ην πώο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη 

ρξήζηεο, απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα όηη νη ππεύζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε κπνξνύλ λα 

βξνπλ θάηη θνληά ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

πλέπεηα  

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή κηαο βηβιηνζήθεο πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί εύθνια είλαη 

εάλ είλαη ζπλεπήο. Δάλ νη ρξήζηεο κηαο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα επελδύζνπλ ην ρξόλν 

λα κάζνπλ κηα έλλνηα, είλαη ζεκαληηθό όηη ε έλλνηα εθαξκόδεηαη κε ζπλέπεηα ζε 

νιόθιεξε ηελ βηβιηνζήθε. 

Δίλαη πξνηηκεηέν λα επηηξαπεί ε ίδηα θισζηή πξόηππν λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

νιόθιεξε ηελ βηβιηνζήθε ή ηελ θαηεγνξία, παξά ε ηεθκεξίσζε όηη νξηζκέλεο 

κέζνδνη πξέπεη λα θιεζνύλ κόλν από έλα νξηζκέλν λήκα. Παξά ην γεγνλόο όηη νη 

πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο, ε ζπκβαηόηεηα νξηζκέλσλ 

θνκκαηηώλ παύεη λα ππάξρεη  θαη ν ηξόπνο πνπ νη ππεύζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε 

ελεκεξώλνληαη γηα απηό είλαη όηη δελ κπνξνύλ πιένλ λα ζπληάμνπλ ηνλ θώδηθα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. Απηή ε εμέιημε, εθηόο αλ έρεη ζαθώο 

ζπκθσλεζεί, είλαη ην ρεηξόηεξν είδνο πξνδνζίαο ηεο εκπηζηνζύλεο. 

 

Γπλαηόηεηα ρξήζεο 

 

Αθόκε θαη ε νκνξθόηεξε βηβιηνζήθε είλαη άρξεζηε εάλ εθείλνη πνπ πξόθεηηαη λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δελ κπνξνύλ λα ηελ βξνπλ ή λα θαηαιάβνπλ εύθνια πώο λα ηελ 



 10 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Λίγεο θαηαζηάζεηο είλαη ρεηξόηεξεο από εθείλε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαο έλα πξόγξακκα πνπ ππνζηεξίδεη όηη παξέρεη κηα βηβιηνζήθε γηα λα 

βνεζήζεη λα ιπζεί ην πξόβιεκά ζαο , αιιά ζαο παξαπέκπεη ζε κηα εθαξκνγή κε 5 

παθέηα θαη 30 θιάζεηο ρσξίο θακηά θαζνδήγεζε. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ην 

ζύλνιν ησλ θιάζεσλ δελ ελδηαθέξεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο βηβιηνζεθώλ. 

Δλδηαθέξνληαη απιά λα θάλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο είλαη 

ζεκαληηθόηεξν λα δνπλ ηα παξαδείγκαηα ηεο ρξήζεο βηβιηνζεθώλ, πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ επηινγή ηεο έθδνζεο πνπ είλαη πην θνληά ζε απηό πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ. 

Αλεμάξηεηα από πνην ηύπν ηεο βηβιηνζήθεο παξέρεηε, απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη 

λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία ζέζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο κηα αθεηεξία θαη 

κπνξεί λα ζηείιεη ηνπο αλζξώπνπο ζηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο. Γεδνκέλνπ όηη νη άλζξσπνη δελ ζθέθηνληαη από ηελ άπνςε ησλ θιάζεσλ, είλαη 

ζεκαληηθό λα νξγαλσζεί απηό ην ζεκείν εηζόδσλ θαηά ηξόπν βέιηηζην, βαζηζκέλν 

ζηνπο πξαγκαηηθνύο ή ηνπιάρηζηνλ αλακελόκελνπο ζηόρνπο. 

 

Οη απινί ζηόρνη πξέπεη λα είλαη εύθνινη 

 

Μεξηθέο θνξέο κηα βηβιηνζήθε ππνζηεξίδεη πνιιαπιώλ ζηόρσλ αθξναηήξηα. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα βηβιηνζήθε επηηξέπεη ζηνπο αλζξώπνπο λα αλαθαιύςνπλ 

έλα αληηθείκελν από ην όλνκά ηνπ θαη επίζεο γηα λα ζπλδέζεη ηα αληηθείκελα βάζεη 

ησλ νλνκάησλ ηνπο. Απηέο νη δύν ελέξγεηεο δεκηνπξγνύληαη γηα δύν απνιύησο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο. 

Απηό ην είδνο ηνπ δηαρσξηζκνύ είλαη ζεκαληηθόηεξν από ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

βηβιηνζήθεο δεδνκέλνπ όηη παξέρεη επειημία: νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ ηεο 

βηβιηνζήθεο κπνξνύλ εύθνια λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηελ κειέηε ηεο ρσξίο λα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί ε εξώηεζε, «είλαη απηό θάηη ην νπνίν πξέπεη λα γλσξίδσ;» γηα 

θάζε θιάζε πνπ βιέπνπλ ζηα πεξηερόκελα ηεθκεξίσζεο. 

Κάλνληαο απηό ην είδνο ηνπ δηαρσξηζκνύ ιαλζαζκέλα  ζηνρεύνληαο ζε ιάζνο νκάδα 

ρξεζηώλ, κεηώλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε ρξεζηκόηεηα ηεο βηβιηνζήθεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

3.1 Πεξηγξαθή Μεηξηθώλ – ηαηηζηηθά εκαληηθώλ 

 
Ση είλαη κεηξηθή (6); 

 

Oη κεηξηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηε βάζε 

θώδηθα. Σα απνηειέζκαηα από ηηο κεηξηθέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ λα ζηξαθεί ε 

πξνζνρή ηεο νκάδαο ζηα πην ζύλζεηα ηκήκαηα ηνπ θώδηθα. Οη θύξηεο θαηεγνξίεο 

κεηξηθώλ είλαη νη βαζηθέο , ζπλνρήο , πνιππινθόηεηαο , ζύδεπμεο , 

θιεξνλνκηθόηεηαο , θιεξνλνκηθόηεηαο – βαζηζκέλεο ζηελ ζύδεπμε, κέγηζηεο, 

πνιπκνξθηζκνύ, αλαινγίαο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ κεηξηθώλ 

έγηλε κε θξηηήξην πνπ δηεξεπλνύλ ηελ πνηόηεηα ηνπ θώδηθα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

εμεηάδνπκε. 
 

Attribute Complexity (AC) 

Οξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ηδηνηήησλ ζε θάζε θιάζε.Μπνξείηε λα νξγαλώζεηε ηελ 

βαξύηεηα γηα ηνπο ηύπνπο, ηνλ ηύπν enum θαη ηνλ ηύπν ζεηξάο ρσξηζηά. 

Υξεζηκνπνίεζε «*» γηα λα θαζνξηζηνύλ νη ηύπνπο ελόο παθέηνπ κε όια ηα ππν - 

παθέηα ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, java.lang.* ζεκαίλεη όηη ε ζεηξά θαζνξίδεη όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ παθέηνπ java.lang θαη ηνπ ππό – παθέηνπ ηεο . Γηα λα επεμεξγαζηείηε 

όινπο ηνπο ηύπνπο πνπ δελ απαξηζκνύληαη ζηνλ πίλαθα, δηεπθξηλίζηε ηελ ηειεπηαία 

ζεηξά κε «*».  

Ζ ζεηξά είλαη ζεκαληηθή, επεηδή ν έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ πεγαίλεη από ηελ θνξπθή 

ηνπ πίλαθα πξνο ηα θάησ. (Οη επαλαιήςεηο ελόο ηύπνπ δελ κεηξνύληαη, έηζη εάλ έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο αθνινπζεί έλαλ γεληθόηεξν ηύπν πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ήδε,ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο δελ κεηξηέηαη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ,  ν ηύπνο java.lang.* δελ ζα 

κεηξεζεί εάλ αθνινπζείηαη από ηνλ ηύπν java.*.)  

 

Attribute Inheritance Factor (AIF)  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή πξνέξρεηαη από ηελ αθνινπζία MOOD (κεηξηθέο γηα ηελ 

αληηθεηκελνζηξεθή αλάπηπμε). Τπνινγίδεηαη σο θιάζκα. Ο αξηζκεηήο είλαη ην πνζό 

ησλ θιεξνλνκεκέλσλ ηδηνηήησλ ζε όιεο ηηο θιάζεηο ζην πξόγξακκα.Ο παξνλνκαζηήο 

είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο δηαζέζηκσλ ηδηνηήησλ (πνπ θαζνξίδνληαη ηνπηθά σο 

θιεξνλνκεκέλεο) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο. 

 

Average Inheritance Usage Ratio (AIUR) 

Καζνξίδνπκε ηελ κεηξηθή AIUR γηα κηα παξαγόκελε θιάζε,  σο ηελ κέζε ηηκή ηεο 

κεηξηθήο IUR πνπ ππνινγίδεηαη κεηαμύ εθείλεο ηεο θιάζεο θαη όισλ ησλ πξνγόλσλ 
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ηεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ θιάζε Γ, ζεσξνύκε ην ζύλνιν ησλ πξνγόλσλ ηεο λα 

είλαη {AI}, (i=1, NOA):   

 
NOA 

   

 
 IUR(C, Ai)   

 i=1    

AIUR =   
 NOA  

Όπνπ ΝΟΑ είλαη ν αξηζκόο ησλ πξνγόλσλ θιάζεσλ ηεο θιάζεο Γ. 

 

Access Of Foreign Data (AOFD)  

 Ζ Μεηξηθή AOFD αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό εμσηεξηθώλ θιάζεσλ από ηηο νπνίεο  

κηα δεδνκέλε θιάζε έρεη πξόζβαζε ζηηο ηδηόηεηεο ησλ θιάζεσλ, άκεζα ή κέζσ ησλ 

κεζόδσλ accessor. Όζν πςειόηεξε ε αμία AOFD γηα κηα θαηεγνξία, ηόζν πςειόηεξε 

ε πηζαλόηεηα όηη ε θαηεγνξία είλαη έηνηκε ή πξόθεηηαη λα γίλεη κηα unfocused-θιάζε. 

Οη εζσηεξηθέο θιάζεηο θαη ππέξ - θιάζεηο δελ κεηξνύληαη. 

 

Average Use of Interface (AUF)  

 Ζ κεηξηθή AUF νξίδεηαη σο ν κέζνο αξηζκόο ησλ κεξώλ δηεπαθήο κηαο θιάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από κηα άιιε θιάζε. Ζ κεηξηθή AUF ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά σο ν  

αξηζκόο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ κειώλ γηα θάζε κηα από ηηο πειάηεο-θιάζεηο θαη ηε 

δηαίξεζε ηνπ κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θιάζεσλ πειαηώλ (COC). 

 

Coupling Between Objects (CBO) 

Αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό άιισλ θιάζεσλ κε ηηο νπνίεο κηα θιάζε ζπλδέεηαη . 

Μεηξά ηνλ αξηζκό ηύπσλ αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δειώζεηο ηδηνηήησλ, 

επίζεκεο παξάκεηξνη, ηύπνη επηζηξνθήο , ηνπηθέο κεηαβιεηέο. Οη πξσηόηππν ηύπνη, 

ηύπνη από ην παθέην java.lang θαη supertypes δελ κεηξνύληαη.  

Ζ ππεξβνιηθή ζύδεπμε κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη θαηαζηξεπηηθή ζην ζρέδην 

δηακόξθσζεο θαη απνηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. Όζν πην αλεμάξηεηε είλαη κηα 

θιάζε, ηόζν πην εύθνια κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα άιιε εθαξκνγή. 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δηακόξθσζε θαη λα πξνσζεζεί ε ελζπιάθσζε, ε 

ζύδεπμε θιάζεο δηά-αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην. Όζν 

κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο ζύδεπμεο, ηόζν ςειόηεξε ε επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο ζε άιια 

κέξε ηνπ ζρεδίνπ, θαη επνκέλσο ε ζπληήξεζε είλαη δπζθνιόηεξε. Όζν πςειόηεξε ε 

ζύδεπμε θιάζεο δηά-αληηθεηκέλνπ, ηόζν απζηεξόηεξεο είλαη νη αλάγθεο ειέγρνπ. 
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Class Locality (CL)  

Ζ κεηξηθή CL ππνινγίδεηαη σο ν ζρεηηθόο αξηζκόο ησλ εμαξηήζεσλ πνπ κηα θιάζε 

έρεη παθέην ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε κεηξηθή ζα δηαηξέζνπκε ηελ αμία 

CBO κε ην ζπλνιηθό αξηζκό θιάζεσλ από ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε ππό κέηξεζε θιάζε. 

Οη εζσηεξηθέο θιάζεηο δελ πξέπεη λα κεηξεζνύλ. 

 

Clients Of Class (COC)  

 Ζ κεηξηθή COC νξίδεηαη σο ν αξηζκόο θιάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηεπαθή ηεο 

ππό - κέηξεζε θιάζεο. Οη εζσηεξηθέο θιάζεηο δελ κεηξνύληαη. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

κεηξηθήο, κηα θιάζε Α ρξεζηκνπνηεί ηελ δηεπαθή κηαο θιάζεο Γ εάλ (ηνπιάρηζηνλ) 

θαιεί κηα δεκόζηα κέζνδν ή έρεη πξόζβαζε ζε κηα δεκόζηα ηδηόηεηα εθείλεο ηεο 

θιάζεο. 

 

Comment Ratio (CR)  

Μεηξά ηελ αλαινγία ησλ ζρνιίσλ ηεθκεξίσζεο ή/θαη εθαξκνγήο ησλ ζπλνιηθώλ 

γξακκώλ θώδηθα (ηα ζρόιηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αξίζκεζε θώδηθα). 

Μπνξείηε επίζεο λα δηεπθξηλίζεηε πνηνο ηύπνο ζρνιίσλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ 

αλαινγία.  

• Σα ζρόιηα ηεθκεξίσζεο είλαη ζρόιηα Javadoc.  

• Σα ζρόιηα εθαξκνγήο είλαη νπνηνζδήπνηε άιινο ηύπνο ζρνιίσλ. 

 

Data Abstraction Coupling (DAC)  

Ζ κεηξηθή DAC κεηξά ηνλ αξηζκό ηύπσλ αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

δειώζεηο ηδηνηήησλ. Οη πξσηόηππνη ηύπνη, ηύπνη από ην παθέην java.lang θαη 

supertypes δελ κεηξνύληαη. 

 

Depth Of Inheritance Hierarchy (DOIH)  

Σν κήθνο ηεο αιπζίδαο θιεξνλνκηάο από ηε ξίδα ηνπ δέληξνπ θιεξνλνκηάο ζηελ  ππό 

- κέηξεζε θιάζε είλαη ε κεηξηθή DOIH γηα ηελ θιάζε. 
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FanOut (FO)  

Ζ κεηξηθή FO κεηξά ηνλ αξηζκό ηύπσλ αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

δειώζεηο ηδηνηήησλ, επίζεκεο παξάκεηξνη, ηύπνη επηζηξνθήο, ξίρλνπλ ηηο δειώζεηο 

θαη ηηο ηνπηθέο κεηαβιεηέο. Οη απινί ηύπνη θαη supertypes δελ κεηξνύληαη. 

 

Inheritance Usage Ratio (IUR) 

Ζ κεηξηθή IUR  είλαη κηα κεηξηθή πνπ θαζνξίδεηαη κεηαμύ κηαο ππνθιάζεο θαη κηαο 

από ηηο πξνγνλέο θιάζεηο ηεο. Δίλαη ν ζρεηηθόο αξηζκόο ησλ θιεξνλνκεκέλσλ κειώλ 

από ηελ θιάζε πξνγόλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγόκελε θιάζε.  

Έλα κέινο κηαο θιάζεο πξνγόλσλ είλαη θιεξνλνκεκέλν - ζπγθεθξηκέλν κέινο εάλ ε 

ρξήζε ηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θιεξνλνκηά. Πξνζδηνξίδνπκε ηα αθόινπζα 

θιεξνλνκεκέλα - ζπγθεθξηκέλα κέιε:  

• πξνζηαηεπκέλα κέιε θαη κέζνδνη ζηνηρείσλ   

• κε-ηδησηηθέο εηθνληθέο κέζνδνη.  

Σν IUR ππνινγίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ θιεξνλνκεκέλσλ - 

ζπγθεθξηκέλσλ κειώλ ηεο θιάζεο πξνγόλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ππνθιάζε, 

θαη ην δηαηξνύλ έπεηηα κε ηνπο ζπλνιηθνύο αξηζκνύο θιεξνλνκεκέλσλ - 

ζπγθεθξηκέλσλ κειώλ από ηελ θιάζε πξόγνλν. Οη κόλεο ρξήζεηο πνπ κεηξνύληαη 

είλαη: ε πξόζβαζε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ κειώλ ζηνηρείσλ, ε θιήζε ησλ 

πξνζηαηεπκέλσλ κεζόδσλ θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο κηαο εηθνληθήο κεζόδνπ.     

 

Method Inheritance Factor (MIF)  

Απηή ε κεηξηθή είλαη από ηελ αθνινπζία MOOD (κεηξηθέο γηα ηελ 

αληηθεηκελνζηξεθή αλάπηπμε). Τπνινγίδεηαη σο κέξνο. Ο αξηζκεηήο είλαη ην πνζό 

ησλ θιεξνλνκεκέλσλ κεζόδσλ ζε όιεο ηηο θιάζεηο ζην πξόγξακκα. Ο παξνλνκαζηήο 

είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο δηαζέζηκσλ κεζόδσλ (πνπ θαζνξίδνληαη ηνπηθά σο 

θιεξνλνκεκέλεο) γηα όιεο ηηο θιάζεηο. 

 

Maximum Number Of Levels (MNOL) 

Μεηξά ην κέγηζην βάζνο ησλ επαλαιήςεσλ εάλ, γηα θαη ελώ ζην ζώκα ησλ κεζόδσλ. 

Λνγηθέο κνλάδεο κε έλαλ πςειό αξηζκό ελζπιαθσκέλσλ επηπέδσλ ρξήδνπλ 

απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο , επεηδή νη νκάδεο πνπ πεξηέρνπλ 

πεξηζζόηεξα από επηά θνκκάηηα πιεξνθνξηώλ είλαη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

ζθιεξόηεξεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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Number of Client Classes (NCC)  

NOCP είλαη ν αξηζκόο άιισλ παθέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ππό - κέηξεζε παθέην. 

Έλα παθέην ρξεζηκνπνηεί έλα άιιν παθέην εάλ ηνπιάρηζηνλ κηα από ηηο θιάζεηο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ εθείλν ην παθέην (δει. θαιεί ηηο κεζόδνπο, έρεη πξόζβαζε ζηηο 

ηδηόηεηεο ή επεθηείλεη κηα θιάζε πνπ δειώλεηαη ζε εθείλε ην παθέην). 

 

Number Of External Dependencies (NOED) 

NOED είλαη ν αξηζκόο θιάζεσλ από άιια παθέηα από ηα νπνία ε ππό - κέηξεζε 

θιάζε εμαξηάηαη . Μηα θιάζε Α εμαξηάηαη από κηα άιιε θιάζε Φ, εάλ ε θιάζε Α 

θαιεί ηηο κεζόδνπο ή/θαη έρεη πξόζβαζε ζηηο ηδηόηεηεο ή/θαη επεθηείλεη ηελ θιάζε Β.  

 

Number Of Remote Methods (NORM)  

Δπεμεξγάδεηαη όιεο ηηο κεζόδνπο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη κεηξά ηνλ αξηζκό 

δηάθνξσλ απνθαινύκελσλ καθξηλώλ κεζόδσλ. Μηα καθξηλή κέζνδνο νξίδεηαη σο κηα 

κέζνδνο πνπ δελ δειώλεηαη ε ίδηα ζηελ θιάζε ή ζηνπο πξνγόλνπο ηεο. 

 

Package Usage Ratio (PUR)  

PUR κεηξηθό νξίδεηαη σο ν ζρεηηθόο αξηζκόο θιάζεσλ από ην ππό  - κέηξεζε παθέην 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε εμσηεξηθή όςε . Ο αξηζκόο ησλ θιάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζα δηαηξεζεί κε ην ζπλνιηθό αξηζκό θιάζεσλ ζην παθέην, από ην 

νπνίν απνθιείνπκε ηηο εζσηεξηθέο θιάζεηο, δει. CP. Καηά ζπλέπεηα: 

 PIS 
PUR =   
 PS 

 

 

Tight Class Cohesion (TCC)  

H κεηξηθή TCC νξίδεηαη σο ν ζρεηηθόο αξηζκόο άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κεζόδσλ. Γύν 

κέζνδνη ζπλδένληαη άκεζα εάλ έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα θνηλή κεηαβιεηή πεξίπησζεο 

ηεο θιάζεο. 

 

True Comment Ratio (TCR)  
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Μεηξά ηελ αλαινγία ησλ ζρνιίσλ ηεθκεξίσζεο ή/θαη εθαξκνγήο ησλ ζπλνιηθώλ 

γξακκώλ θώδηθα (όια ηα ζρόιηα απνθιείνληαη από ηελ αξίζκεζε θώδηθα). 

Μπνξείηε επίζεο λα δηεπθξηλίζεηε πνηνο ηύπνο ζρνιίσλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ 

αλαινγία.  

• Σα ζρόιηα ηεθκεξίσζεο είλαη ζρόιηα Javadoc.  

• Σα ζρόιηα εθαξκνγήο είλαη νπνηνζδήπνηε άιινο ηύπνο ζρνιίσλ. 

 

Violations of Demeter's Law (VOD) 

Ο λόκνο Demeter  

Καζνξηζκόο 1 (πειάηεο) κέζνδνο Μ είλαη πειάηεο ηεο κεζόδνπ θ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ θιάζε Γ, εάλ ζην εζσηεξηθό ηεο Μ ην κήλπκα θ ζηέιλεηαη ζε έλα αληηθείκελν 

ηεο θιάζεο Γ, ή ζηελ θιάζε Γ. Δάλ ην θ είλαη εμεηδηθεπκέλν ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο 

ππνθιάζεηο, θαηόπηλ ην Μ είλαη κόλν πειάηεο ηνπ θ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πςειόηεξε 

θιάζε ζηελ ηεξαξρία. Ζ κέζνδνο Μ είλαη πειάηεο θάπνηαο κεζόδνπ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ Γ. 

Καζνξηζκόο 2 (πξνκεζεπηήο) Δάλ ε Μ είλαη πειάηεο ηεο θιάζεο Γ έπεηηα ε Γ είλαη 

πξνκεζεπηήο ζην Μ. Με άιια ιόγηα, κηα θιάζε πξνκεζεπηώλ ζε κηα κέζνδν είλαη 

κηα θιάζε νη κέζνδνη ηεο νπνίαο θαινύληαη ζηε κέζνδν. 

Καζνξηζκόο 3 (θαηεγνξία εμνηθείσζεο) Μηα θιάζε C1 είλαη κηα θιάζε εμνηθείσζεο 

κεζόδνπ Μ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θιάζε C2, εάλ C1 είλαη πξνκεζεπηήο ζην Μ θαη C1 

δελ είλαη έλα από ηα αθόινπζα: 

1. όπσο C2   

2. κηα θιάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δήισζε ελόο επηρεηξήκαηνο ηεο Μ  

3. κηα θιάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δήισζε κηαο κεηαβιεηήο πεξίπησζεο C2  

Καζνξηζκόο 4 (θαηεγνξία πξνηηκώ-εμνηθείσζεο) Μηα θαηεγνξία πξνηηκώ-

εμνηθείσζεο κεζόδνπ Μ είλαη είηε: 

1. κηα θιάζε αληηθεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ άκεζα ζηελ Μ, ή  

2. κηα θιάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δήισζε κηαο θαζνιηθήο κεηαβιεηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Μ.  

εκείσζε πξαγκαηνπνίεζεο. Ζ άκεζε δεκηνπξγία ζεκαίλεη όηη έλα δεδνκέλν 

αληηθείκελν δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ ρεηξηζηή λέν. 



 17 

Καζνξηζκόο 5 (θαηεγνξία πξνηηκώ-πξνκεζεπηώλ) Ζ θιάζε Φ θαιείηαη πξνηηκώ-

πξνκεζεπηή ζηε κέζνδν Μ (πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θιάζε Γ) εάλ ην Β είλαη 

πξνκεζεπηήο ζηελ Μ θαη ηθαλνπνηείηαη έλαο από ηνπο αθόινπζνπο όξνπο : 

1. Σν Β ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δήισζε κηαο κεηαβιεηήο πεξίπησζεο ηνπ Γ, 2. Σν 

Β ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δήισζε ελόο επηρεηξήκαηνο ηεο Μ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Γ θαη ησλ ππέξ - θιάζεηο ηνπ,  

3. Σν Β είλαη κηα πξνηηκεκέλε θιάζε εμνηθείσζεο ηεο Μ.   

 

 

  Ζ ζρέζε κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ ησλ θιάζεσλ πξνκεζεπηώλ 

Ζ κνξθή θιάζεο ηνπ λόκνπ Demeters έρεη δύν εθδόζεηο: κηα αθξηβήο έθδνζε θαη κηα 

έθδνζε ειαρηζηνπνίεζεο. Ζ αθξηβήο κνξθή ηνπ λόκνπ δειώλεη όηη θάζε θιάζε 

πξνκεζεπηώλ κηαο κεζόδνπ πξέπεη λα είλαη πξνηηκεκέλνο πξνκεζεπηήο. 

Ζ κνξθή ειαρηζηνπνίεζεο είλαη πην ειαζηηθή από ηελ πξώηε έθδνζε θαη απαηηεί 

κόλν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ αξηζκό θαηεγνξηώλ εμνηθείσζεο θάζε κεζόδνπ. 

Παξαηεξήζεηο.  

1.Σν θίλεηξν πίζσ από ην λόκν Demeter είλαη λα εμαζθαιηζηεί όηη ην ινγηζκηθό είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πην κνξθσκαηηθό. Ο λόκνο κεηώλεη απνηειεζκαηηθά ηα πεξηζηαηηθά 

εκθσιεπκέλνπ κελύκαηνο ζηέιλεη θαη απινπνηεί ηηο κεζόδνπο.  

2.Ο θαζνξηζκόο ηνπ λόκνπ θάλεη κηα δηαθνξά κεηαμύ ησλ θιάζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε δήισζε ηεο κεζόδνπ θαη ησλ θιάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζώκα ηεο 

κεζόδνπ, δει. νη θιάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν πξώην 

πεξηιακβάλεη ηελ θιάζε όπνπ ε κέζνδνο είλαη ζπλεκκέλε, ηα ππέξ - θιάζεηο ηνπ, νη 

θιάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δειώζεηο ησλ κεηαβιεηώλ πεξίπησζεο θαη νη 



 18 

θιάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δειώζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο κεζόδνπ. Τπό 

θάπνηα έλλνηα, ππάξρνπλ «απηόκαηεο» ζπλέπεηεο ηεο δήισζεο κεζόδνπ. Μπνξνύλ λα 

πξνέιζνπλ εύθνια από ηνλ θώδηθα θαη λα παξνπζηαζηνύλ από κηα κεραλή 

αλαδήηεζεο. Όιεο νη άιιεο θιάζεηο πξνκεζεπηώλ ζηηο κεζόδνπο εηζάγνληαη ζην 

ζώκα ηεο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζεκαίλεη όηη απηά ηα δεύγε δεκηνπξγήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλα γηα λα εθαξκόζνπλ ηε κέζνδν. Μπνξνύλ κόλν λα θαζνξηζηνύλ από κηα 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

Violations of Demeters Law - VOD  

Ο θαζνξηζκόο απηήο ηεο κεηξηθήο είλαη βαζηζκέλνο ζηε κνξθή ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 

λόκνπ Demeter.Με βάζε ηηο έλλνηεο πνπ θαζνξίδνληαη εθεί, θαη ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ε κνξθή ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ λόκνπ Demeters απαηηεί όηη ν αξηζκόο θιάζεσλ 

εμνηθείσζεο πξέπεη λα θξαηεζεί ρακειόο, θαζνξίδνπκε ηελ κεηξηθή VOD: 

Καζνξηζκόο 6 (VOD κεηξηθή) ε κηα θιάζε Γ θαη Α ηνπ ζπλόινπ όισλ ησλ θιάζεσλ 

εμνηθείσζήο ηνπ, VOD (Γ) = |Α|   

Αλεπίζεκα, VOD είλαη ν αξηζκόο θιάζεσλ εμνηθείσζεο κηαο δεδνκέλεο θιάζεσλ. 

Κξαηώληαο ηελ ηηκή VOD γηα κηα θιάζε ρακειή, πξνζθέξεη δηάθνξα νθέιε,  πνπ 

απαξηζκνύληαη θαησηέξσ: 

1.Έιεγρνο ζπδεύμεσλ. Έλα πξόγξακκα κε κηα ρακειή ηηκή VOD είλαη ε έλδεημε ηεο 

ειάρηζηεο ζύδεπμεο «ρξήζεο» κεηαμύ ησλ αθαηξέζεσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη έλαο 

κεησκέλνο αξηζκόο κεζόδσλ κπνξεί λα επηθαιεζηεί. Απηό θαζηζηά ηηο κεζόδνπο πην 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο.  

2.Κξύςηκν δνκώλ. Ζ κείσζε VOD αληηπξνζσπεύεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηε κείσζε 

ηεο άκεζεο αλάθηεζεο ησλ ππνηνκέσλ «κέξνο-» ηεο ηεξαξρίαο. Με άιια ιόγηα, ηα 

δεκόζηα κέιε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε έλαλ πεξηνξηζκέλν ηξόπν.  

3.Δληνπηζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ. Μηα ρακειή ηηκή VOD επίζεο ζεκαίλεη όηη νη 

πιεξνθνξίεο θιάζεο είλαη εληνπηζκέλεο. Απηό κεηώλεη ηελ πνιππινθόηεηα 

πξνγξακκαηηζκνύ.  

Πεγή: Ing. Radu Marinescu. Μηα αληηθεηκελνζηξεθήο αθνινπζία κεηξηθώλ ζηε 

ζύδεπμε. Universitatea «Politehnica» Timisoara, Facultatea de Automatica Si 

Calculatoare, Departamentul de Calculatoare ινγηζκηθό Si Inginerie. επηεκβξίνπ 

1998. 
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3.2 Πεξηγξαθή Διέγρσλ – Design Flaws 

 

Ση είλαη έιεγρνο (audit); 

Υξεζηκνπνηνύκε ηνπο ινγηζηηθνύο ειέγρνπο γηα λα βξνύκε θαη λα θαζνξίζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα πξηλ από ηελ αλαζεώξεζε θώδηθα. Μ’απηόλ ηνλ ηξόπν νη ππεύζπλνη γηα 

ηελ αλάπηπμε κπνξνύλ λα εζηηάζνπλ ζηε ινγηθή ηνπ θώδηθα παξά ζηελ πξνζαξκνγή 

ζηα εηαηξηθά πξόηππα. Οη ινγηζηηθνί έιεγρνη απνηεινύλ θαη εθείλνη θξηηήξην πνπ 

απνδεηθλύεη ηελ ζσζηή ζρεδίαζε ινγηζκηθνύ. 

 

Data Class (DATACLASS)  

Οη θιάζεηο δεδνκέλσλ είλαη θάηνρνη ζηνηρείσλ θαη ζρεδόλ πάληα άιιεο θιάζεηο 

ζηεξίδνληαη πάλσ ηνπο. Ζ έιιεηςε ιεηηνπξγηθώλ κεζόδσλ κπνξεί λα δείμεη όηη ηα 

ζηνηρεία θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ θξαηνύληαη ζε κηα ζέζε, απηό είλαη έλα ζεκάδη 

ελόο κε αληηθεηκελνζηξεθνύο ζρεδίνπ. Οη θιάζεηο ζηνηρείσλ κεηώλνπλ ηε 

ζπληεξεζηκόηεηα, ηε δπλαηόηεηα δνθηκήο θαη ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Data Clump (DCL)  

Ο έιεγρνο DCL αληρλεύεη ηηο θιάζεηο πνπ πεξηέρνπλ δηάθνξεο αλεμάξηεηεο νκάδεο 

πεδίσλ θαη κεζόδσλ. Μηα ηέηνηα θιάζε κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε δηάθνξεο κηθξόηεξεο 

θιάζεηο, θάζε κηα εθηειεί ην ζηόρν ηεο. Οη κηθξόηεξεο θιάζεηο κε ηα θαζνξηζκέλα κε 

ζαθήλεηα ζύλνια επζπλώλ είλαη επθνιόηεξν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ. 

 

Feature Envy (FE)  

Σα αληηθείκελα είλαη έλαο κεραληζκόο γηα λα ηνπνζεηεζνύλ καδί ηα δεδνκέλα θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα. Απηόο ν έιεγρνο αλαθέξεηαη ζε εθείλεο 

ηηο κεζόδνπο πνπ θαίλνληαη λα αλαθέξνληαη ζηα δεδνκέλα κηαο άιιεο θιάζεο από 

απηή πνπ είλαη πξαγκαηηθά. Απηέο νη κέζνδνη έρνπλ πξόζβαζε άκεζα ή κέζσ ησλ 

κεζόδσλ accessor ζε πνιιά δεδνκέλα από κηα άιιε θιάζε. Απηό κπνξεί λα είλαη κηα 

έλδεημε όηη ε κέζνδνο ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε ιάζνο κέξνο, θαη όηη πξέπεη λα 

κεηαθηλεζεί πξνο κηα άιιε θιάζε. 

 

Field is Used as Temporary Variable (FUTV) 

Σν FUTV αληρλεύεη ηα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξνζσξηλέο κεηαβιεηέο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη κηα ηηκή πνπ νξίδεηαη ζε έλαλ ηέηνην πεδίν δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε 
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νπνηαδήπνηε κέζνδν εθηόο από ηε κέζνδν πνπ πεξηέρεη ηελ αλάζεζε. Έλα πξνζσξηλό 

πεδίν πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από κηα ηνπηθή κεηαβιεηή. Σν FUTV εμεηάδεη κόλν 

ηα πεδία κε ηελ ηδησηηθή πξόζβαζε πξνεπηινγήο ,  δεδνκέλνπ όηη ηα δεκόζηα θαη 

πξνζηαηεπκέλα πεδία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ έμσ από ην αλαιπζέλ παθέην.   

 

God Class (GC) 

ε έλα θαιό αληηθεηκελνζηξεθέο ζρέδην ε λνεκνζύλε ελόο ζπζηήκαηνο δηαλέκεηαη 

νκνηόκνξθα κεηαμύ ησλ πςειόηεξσλ επηπέδσλ θιάζεσλ . Απηόο ν έιεγρνο αλαθέξεη 

εθείλεο ηηο θιάζεηο πνπ ηείλνπλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηε λνεκνζύλε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μηα πεξίπησζε κηαο God – θιάζεο εθηειεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ 

εμνπζηνδνηεί κόλν ηηο δεπηεξεύνπζεο ιεπηνκέξεηεο ζε έλα ζύλνιν ηεηξηκκέλσλ 

θιάζεσλ θαη πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα από άιιεο θιάζεηο. Απηό αζθεί αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη θαηαλόεζεο εθείλνπ ηνπ κέξνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηό ην πξόβιεκα ζρεδίνπ κπνξεί λα επηιπζεί κεξηθώο κε ηελ 

θαθή-κπξσδηά «κεγάιε θιάζε».  

 

God Method (GM)  

Με ηνλ ίδην ηξόπν πνπ νη God - θιάζεηο ζπγθεληξώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο 

ππνζπζηήκαηνο (ή κεξηθέο θνξέο νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο), νη God -  κέζνδνη  

ηείλνπλ λα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα ζην επίπεδν θιάζεο. Μεξηθέο θνξέο κηα κέζνδνο 

αξρίδεη σο «θαλνληθή» κέζνδνο, αιιά έπεηηα όιν θαη πεξηζζόηεξεο  ιεηηνπξγίεο 

πξνζηίζεληαη ζε απηήλ, έσο όηνπ παίξλεη ηίζεηαη εθηόο ειέγρνπ θαη θαζίζηαηαη  

αδύλαην λα δηαηεξεζεί ή λα γίλεη θαηαλνεηή. 

 

God Package (GP)  

Δθαξκόδνληαο απζηεξά ηελ θνηλή αξρή πεξάησζεο (CCP), ηα παθέηα ηείλνπλ λα 

γίλνπλ πνιύ κεγάια θαη κε - ζπλεθηηθά. Ζ θνηλή αξρή πεξάησζεο (CCP) είλαη άιιε  

κηα αξρή ζρεδίαζεο παθέησλ ινγηζκηθνύ πνπ πξνζπαζεί λα εμεηάζεη ηε δπλαηόηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο θαη  ζπληεξεζηκόηεηαο ηνπο. Ζ αξρή ζπκβνπιεύεη πνηεο θιάζεηο 

πξέπεη λα ελνπνηεζνύλ καδί από άπνςε αιιαγήο θαη δηαλνκήο. Έλα άιιν ζύκπησκα 

απηνύ ηνπ πξνηύπνπ ζρεδίαζεο είλαη ν κεγάινο αξηζκόο πειαηώλ ηνπ παθέηνπ (δει. 

θιάζεηο από άιια παθέηα) πνπ θάλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παθέηνπ. Ζ ζπλέπεηα είλαη όηη νη πειάηεο απηνύ ηνπ παθέηνπ πξέπεη λα θάλνπλ 

εμνλπρηζηηθό έιεγρν αθόκα θη αλ ε αιιαγή ζην παθέην δελ έρεη επηπηώζεηο ζε απηνύο. 
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ISP Violation (ISPV)  

Ζ αξρή δηαρσξηζκνύ δηεπαθώλ δειώλεη όηη «πνιιέο ζπγθεθξηκέλεο δηεπαθέο 

πειαηώλ είλαη θαιύηεξεο από κηα δηεπαθή γεληθνύ ζθνπνύ». Σν ζρήκα παξνπζηάδεη 

κηα θιάζε κε πνιινύο πειάηεο, θαη κηα κεγάιε δηεπαθή γηα λα ηνπο εμππεξεηήζεη 

όινπο. εκεηώζηε όηη όπνηε κηα αιιαγή γίλεηαη ζε κηα από ηηο κεζόδνπο, ζεκαίλεη όηη 

νη θιήζεηο ClientA, ClientB θαη ClientC κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ. Μπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεην λα αλαζπληάμνπκε θαη λα ηνπο αλαθαηαλείκνπκε. Απηό είλαη αλεπηηπρέο. 

 

 

  

 

Long Message Chain (LMC) 

Ο έιεγρνο LMC ςάρλεη κηα αιπζίδα εμνπζηνδόηεζεο ησλ κεζόδσλ. Μηα κέζνδνο 

εμνπζηνδόηεζεο δελ εθηειεί νπνηαδήπνηε δξάζε αιιά θαιεί ηε κέζνδν εθπξνζώπσλ. 

Σν LMC παξάγεη έλα κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο εάλ ην κήθνο κηαο ηέηνηαο αιπζίδαο 

κελπκάησλ είλαη πςειόηεξν από ηελ ηηκή πνπ νξίδεηαη από ηελ αλώηαηε ηδηνθηεζία 

κήθνπο αιπζίδσλ θιήζεο (2, εμ νξηζκνύ).  

 

Misplaced Class (MC)  

ην God – παθέην , ζπρλά ζπκβαίλεη λα ρξεηάδεηαη κηα θιάζε ηηο θιάζεηο από άιια 

παθέηα πεξηζζόηεξν από εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζην παθέην ηεο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, εηδηθά εάλ ε θιάζε ρξεζηκνπνηεί θπξίσο έλα άιιν παθέην, πξνζπαζήζηε 

λα κεηαθηλήζεηε ηελ θιάζε πξνο εθείλν ην παθέην. 

 

Refused Bequest (RB) 
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Μηα ππό θιάζε θιεξνλνκεί κεξηθέο από ηηο κεζόδνπο θαη ηα δεδνκέλα ησλ γνλέσλ 

ηεο. Απηόο ν έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ νη 

ππνθιάζεηο ηα κέιε ησλ πξνγόλσλ ηνπο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί ζπγθεθξηκέλα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο απνγόλνπο. Μπνξεί λα είλαη κηα έλδεημε όηη ε 

ηεξαξρία θάλεη ιάζνο, από ηελ άιιε αλ ε θιάζε παηδηώλ αξλείηαη κόλν ηελ 

θιεξνλνκεκέλε εθαξκνγή, απηό δελ είλαη ηόζν θαθό αιιά εάλ ν απόγνλνο αξλείηαη 

ηε δηεπαθή έπεηηα ε ηεξαξρία θάλεη ιάζνο ζίγνπξα.  

Πξνζδηνξίδνπκε ηξεηο ηξόπνπο ρξήζεο ελόο θιεξνλνκεκέλνπ κέινπο:  

• θιήζε κηαο κεζόδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο ππέξ - θιάζεηο   

• πξόζβαζε κηαο ηδηόηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο ππέξ - θιάζεηο   

• αγλνήζηε κηα εηθνληθή κέζνδν πνπ δειώλεηαη/πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο ππέξ - 

θιάζεηο    

 

Return Zero-Length Array (RZLA)  

Γηα λα βειηηώζεηε ηελ αμηνπηζηία ηνπ θώδηθά ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε πάληα ηoπο 

πίλαθεο κεδεληθνύ κήθνπο αληί ησλ θελώλ αλαθνξώλ. Απηό ζα επηηξέςεη ζε ζαο γηα 

λα απνθύγεηε ηνπο πξόζζεηνπο ειέγρνπο γηα ηηο κεδεληθέο ηηκέο θαη λα απνθύγεηε ηηο 

κεδεληθέο εμαηξέζεηο αλαθνξάο . Ο έιεγρνο RZLA εμεηάδεη όηη νη κέζνδνη πνπ 

επηζηξέθνπλ ηνπο ηύπνπο πηλάθσλ δελ επηζηξέθνπλ πνηέ ηηο κεδεληθέο ηηκέο. 

 

Shotgun Surgery (SS)  

Απηόο ν έιεγρνο αθνξά κηα αιιαγή πνπ ππνλνεί πνιιέο (κηθξέο) αιιαγέο ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. Οη αιιαγέο πνπ είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε πνιιέο ζέζεηο είλαη 

δύζθνιν λα βξεζνύλ. Καηά ζπλέπεηα, ε γξήγνξε εύξεζε ησλ αιιαγώλ επεξεάδεη ηε 

ζπληεξεζηκόηεηα ηνπ θώδηθα. Με άιια ιόγηα, απηό ε ην έιεγρνο αληηκεησπίδεη ην 

δήηεκα ηεο ηζρπξήο ζύδεπμεο ζηελ εθαξκνγή. Αιιά ζεσξεί όρη κόλν ηε δύλακε, 

αιιά θαη ηε δηαζπνξά ηεο ζύδεπμεο. 

 

Subclasses Differ only in Methods returning Constant values (SDMC)  

Ο έιεγρνο SDMC αληρλεύεη εάλ όιεο νη ππνθιάζεηο κηαο θιάζεο πνηθίιινπλ κόλν 

ζηηο κεζόδνπο πνπ επηζηξέθνπλ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, 

πξνηείλεηαη λα αιιαρηνύλ νη κέζνδνη ζηα πεδία ππέξ - θιάζεο θαη λα δηαγξαθνύλ νη 

ππνθιάζεηο. 
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Subclasses have the Same Member (SSM)  

Ο έιεγρνο SSM αληρλεύεη είηε δύν είηε πεξηζζόηεξεο άκεζεο ππνθιάζεηο κηαο θιάζεο 

ή ηελ δηεπαθή δειώλεη πεδία κε ην ίδηνο όλνκα θαη ηύπν ή ηηο κεζόδνπο κε ην ίδην 

όλνκα θαη ππνγξαθή. Ο ινγηζηηθόο έιεγρνο, εμεηάδεη ην πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ησλ 

θιάζεσλ όπνπ ην ίδην κέινο δειώλεηαη, δηεπθξηλίδνληαο ην ειάρηζην πνζνζηό ησλ 

ππνθιάζεσλ κε ην ίδην κέινο. Δμ νξηζκνύ, είλαη ίζν κε 0, θαη ην SSM παξάγεη έλα 

κήλπκα όηαλ δειώλεηαη ην ίδην κέινο από δύν ή πεξηζζόηεξεο ππνθιάζεηο. Δάλ ε 

επηινγή ηίζεηαη 100, θαηόπηλ έλα κήλπκα ζα παξαρζεί κόλν όηαλ δειώλεηαη ην ίδην 

κέινο από όιεο ηηο ππνθιάζεηο.  

Ο SSM ινγηζηηθόο έιεγρνο παξάγεη ην κήλπκα αθόκα θη αλ ην ίδην πεδίν θαζνξίδεηαη 

ζε δηάθνξεο θιάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα δηεπαθή. Αλ θαη έλα πεδίν δελ κπνξεί 

λα κεηαθεξζεί πξνο ηε δηεπαθή, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα εηζαγάγεη κηα 

πξόζζεηε θιάζε  εθαξκόδνληαο απηήλ ηελ δηεπαθή θαη λα κεηαθηλήζεη ην πεδίν εθεί. 

 

 

Suspicious switch statement Usage (SSU)  

Ο έιεγρνο SSU αληρλεύεη εάλ κηα κέζνδνο πεξηέρεη έλαλ ηνκέα “switch on” ζε κηα 

θιάζε. Έλα πεδίν πξέπεη λα είλαη ελόο αθέξαηνπ ηύπνπ , κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί είηε 

άκεζα είηε κέζσ κηαο κεζόδνπ accessor. Σέηνηεο εληνιέο SWITCH πξέπεη ζπρλά λα 

αληηθαηαζηαζνύλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ππνθιάζεσλ. 

 

Use Interface Instead of Implementation (UIII)  

Γηα λα απμήζεηε ηελ αθαίξεζε ζηνλ θώδηθά ζαο, πξέπεη λα επηθαιεζηείηε ηηο 

κεζόδνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηεπαθέο θαη όρη ηηο θιάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη από 

απηέο ηηο δηεπαθέο. Δπνκέλσο, αληί ησλ αιιαγώλ ζηηο θιάζεηο εθαξκνγήο, είλαη 

θαιύηεξν λα θάλεηε  αιιαγέο ζηελ δηεπαθή θαζνξίδνληαο απηήλ ηελ κέζνδν. 

 

Use Singleton Pattern (USP) 

Ο έιεγρνο USP αληρλεύεη ηηο κε-ηειηθέο θιάζεηο πνπ έρνπλ κόλν ηα ζηαηηθά κέιε. 

Σέηνηεο θιάζεηο δελ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ, δει., δελ είλαη δπλαηόλ λα 

αληιήζνπλ κηα ππνθιάζε θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ κηα ή πεξηζζόηεξεο κεζόδνπο ,  

επνκέλσο ην  έιεγρνο Singleton πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλη' απηνύ. ύκθσλα κε 

απηό ην πξόηππν, όιεο νη ζηαηηθέο κεηαβιεηέο θαη νη κέζνδνη πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνύλ κε ηα κέιε πεξίπησζεο θαη πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζηαηηθή κέζνδνο 

getInstance () πνπ επηζηξέθεη ηελ απιή πεξίπησζε ηεο θιάζεο. 

Σν Singletons πξέπεη λα δειώζεη ηνπο ηδησηηθνύο θαηαζθεπαζηέο γηα λα δείμεη όηη δελ 

πξννξίδνληαη λα είλαη άκεζα. 
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Wide Subsystem Interface (Lack Of Facade) (WSI)  

Απηόο ν έιεγρνο εκπλέεηαη από ην θίλεηξν γηα ην ζρέδην πξνζόςεσλ. Παξόκνηα κε 

ηηο θιάζεηο, κπνξνύκε επίζεο λα κηιήζνπκε γηα ηε δηεπαθή ελόο ππνζπζηήκαηνο. 

Απηή ε δηεπαθή απνηειείηαη από ηηο θιάζεηο πνπ πξνζεγγίδνληαη ή, αθξηβέζηεξα, 

είλαη πξνζηηέο από ηε εμσηεξηθή όςε ηνπ παθέηνπ. Ο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε όπνπ απηή ε δηεπαθή είλαη πνιύ επξεία, ην νπνίν πξνθαιεί κηα πνιύ 

ζθηρηή ζύδεπμε κεηαμύ ηνπ παθέηνπ θαη ηνπ ππόινηπνπ θόζκνπ, ε νπνία είλαη 

αλεπηζύκεηε. ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο πεξηπηώζεηο ε δηεπαθή κπνξεί λα κεησζεί κε 

ηελ εηζαγσγή κηαο θιάζεο πξνζόςεσλ. Δάλ απηό δελ βνεζά, απνηειεί κηα έλδεημε όηη 

εκπεξηέρεηαη ην έιεγρνο «God - Package». ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πηζαλόηεηα 

επαλαηνπνζέηεζεο κεξηθώλ από ηηο θιάζεηο πξέπεη λα εμεηαζηεί. 

  

 

3.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΔΓΙΑΗ  – DESIGN 

PATTERNS 

Ση είλαη έλα πξόηππν ζρεδίαζεο (4);  

Δάλ έλα πξόβιεκα εκθαλίδεηαη επαλεηιεκκέλσο, κηα ιύζε ζε εθείλν ην πξόβιεκα 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά. Δθείλε ε ιύζε πεξηγξάθεηαη σο πξόηππν 

ζρεδίαζεο. Σα πξόηππα ζρεδίαζεο είλαη ζηξαηεγηθέο πνπ δελ εμαξηώληαη από ηελ 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, γηα ηα θνηλά αληηθεηκελνζηξεθή 

πξνβιήκαηα ζρεδίαζεο. Όηαλ ζρεδηάδεηε έλα ζύζηεκα, πξέπεη λα μέξεηε ηα νλόκαηα 

κεξηθώλ θνηλώλ ιύζεσλ. Ζ εθκάζεζε ησλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο είλαη θαιή γηα ηνπο 

αλζξώπνπο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο απνηειεζκαηηθά. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, κπνξεί λα είραηε εμνηθεησζεί κε κεξηθά πξόηππα ζρεδίαζεο, δελ 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα γλσζηά νλόκαηα γηα λα ηα πεξηγξάςεηε. Ζ εηαηξεία 

SUN πξνηείλεη GOF (ζπκκνξία ησλ ηεζζάξσλ--ηέζζεξηο ηύπνη πξσηνπόξσλ πνπ 

έγξαςαλ έλα βηβιίν πνπ νλνκάζηεθε ηα «πξόηππα ζρεδίαζεο» - ζηνηρεία ηνπ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ αληηθεηκελνζηξεθνύο ινγηζκηθνύ), έηζη ρξεζηκνπνηνύκε 

εθείλν ην βηβιίν σο νδεγό καο γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο ιύζεηο.  

 

FACTORY METHOD 

 

Παξέρεη κηα αθαίξεζε ή κηα δηεπαθή θαη αθήλεη ηελ ππνθαηεγνξία ή εθαξκνγή ησλ 

θαηεγνξηώλ λα απνθαζίζεη πνηα θαηεγνξία ή κέζνδνο πξέπεη λα θιεζεί, βαζηζκέλε 

ζηνπο όξνπο ή ηηο παξακέηξνπο πνπ δίλνληαη.  

 

Υξήζε - Πιενλεθηήκαηα 

 

• πλδέεη ηηο παξάιιειεο ηεξαξρίεο θιάζεσλ.  

• Μηα θιάζε ρξεηάδεηαη ηηο ππνθιάζεηο ηεο γηα λα πξνζδηνξίζεη ην αληηθείκελν.  
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• Μηα θιάζε δελ κπνξεί λα πξνιακβάλεη ηηο ππνθιάζεηο ηεο, νη νπνίεο πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζνύλ.  

• Μηα νηθνγέλεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα ρσξηζηεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο θνηλήο δηεπαθήο.  

• Ο θώδηθαο πξέπεη λα εμεηάζεη ηε δηεπαθή, όρη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο 

θιάζεηο.  

• Απνθξύςηε ηηο θαζνξηζκέλεο θιάζεηο από ηνλ πειάηε.  

• Οη κέζνδνη Factory κπνξνύλ λα παξακεηξνπνηεζνύλ.  

• Σν επηζηξεθόκελν αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη είηε αθεξεκέλν είηε 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  

 

 
 
(6). Factory method UML diagram 

 

 

PROTOTYPE 

Πεξηγξάθεη ηελ θισλνπνίεζε ελόο αληηθεηκέλνπ κε ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο 

Υξήζε - Πιενλεθηήκαηα 

• Όηαλ ππάξρνπλ πνιιέο ππνθιάζεηο πνπ δηαθέξνπλ κόλν ζην είδνο 

αληηθεηκέλσλ,   

• Έλα ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην ζρεηηθά κε ην πώο ηα αληηθείκελά 

ηνπ δεκηνπξγνύληαη, ζπληίζεληαη, θαη αληηπξνζσπεύνληαη.  

• Γπλακηθή ζύλδεζε ή θόξησζε κηα κεζόδνπ.  

• Πξνζζέζηε θαη αθαηξέζηε ηα αληηθείκελα ζην ρξόλν εθηέιεζεο.  

• Πξνζδηνξίζηε ηα λέα αληηθείκελα κε ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ.  

• Γηακνξθώζηε κηα εθαξκνγή κε ηηο θιάζεηο δπλακηθά. 
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(7). Prototype UML diagram 

 

SINGLETON 

 

 Πεξηγξάθεη κηα πεξίπησζε κηαο θιάζεο ή κηαο ηηκήο θαζνιηθά πξνζπειάζηκεο ζε 

κηα εθαξκνγή.  

 

Υξήζε - Πιενλεθηήκαηα 

 

• Δμαζθαιίζηε κνλαδηθή πεξίπησζε κε ηνλ θαζνξηζκό κηαο θιάζεο σο ηειηθήο 

γηα λα απνηξέςεηε ηελ θισλνπνίεζε.  

• Κάλεηε κηα κέζνδν ή κεηαβιεηή έλαλ δεκόζηα or/and ζηαηηθή.  

• Πξόζβαζε ζηελ πεξίπησζε από ηνλ ηξόπν πνπ παξείραηε.  

• Καιόο έιεγρνο πεξίπησζεο κηαο θιάζεο.  

• Καζνξίζηε κηα ηηκή θνηλή ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θάλνληάο ηελ ζηαηηθή. 

 

 

 
 
(8). Singleton UML diagram 

 

 

 

(OBJECT) ADAPTER COMMAND 

 

Μεηαηξέςηε ηηο ππάξρνπζεο δηεπαθέο ζε κηα λέα δηεπαθή γηα λα επηηύρεηε ηε 

ζπκβαηόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλεμάξηεησλ θιάζεσλ ζε 

κηα εθαξκνγή. Δπίζεο γλσζηό σο πξόηππν ζρεδίαζεο Wrapper.  

 

Υξήζε – Πιενλεθηήκαηα 
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• Πξνζπαζήζηε λα ζπλδπάζεηε αξκνληθά κηα δηεπαθή (WindowAdapter, θ.ιπ.)   

• Κάλεηε ηηο αλεμάξηεηεο θιάζεηο λα δνπιεύνπλ από θνηλνύ.  

• Πνιιαπιαζηάζηε ηελ ζπκβαηόηεηα.  

• Απμήζηε ηελ δηαθάλεηα ησλ θιάζεσλ.  

• Δπηηύρεηε ην ζηόρν από ηελ θιεξνλνκηθόηεηα ή από ηελ ζύλζεζε 

 

 
 
(9). Adapter Command UML diagram 

 

 

COMPOSITE 

 

Γεκηνπξγήζηε έλα ζύλζεην αληηθείκελν από ηα ζηνηρεηώδε αληηθείκελα ηνπ ίδηνπ 

όπσο κηα δνκή δέληξσλ.  

 

 

Υξήζε – Πιενλεθηήκαηα 

 

• Θειήζηε λα αληηπξνζσπεύζεηε κηα κεξηθή - νιόθιεξε ζρέζε όπσο ην 

ζύζηεκα θαθέισλ δέληξσλ   

• Οκαδνπνηήζηε ηα ζπζηαηηθά γηα λα δηακνξθώζεηε ηα κεγαιύηεξα ζπζηαηηθά, 

ηα νπνία κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα νκαδνπνηεζνύλ γηα λα δηακνξθώζνπλ ηα αθόκα 

κεγαιύηεξα ζπζηαηηθά. 
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(10). Composite UML diagram 

 

 

DECORATOR 

 

πλδέζηε ηηο πξόζζεηεο ελέξγεηεο ή ηηο ιεηηνπξγίεο κε έλα αληηθείκελν δπλακηθά ή 

ζηαηηθά.  

 

Υξήζε – Πιενλεθηήκαηα 

 

• Παξέρεηε κηα ελαιιαθηηθή ιύζε.  

• Πξνζζέζηε ηε λέα ιεηηνπξγία ζε έλα αληηθείκελν ρσξίο επηξξνή ζε άιια 

αληηθείκελα.  

• Καηαζηήζηε κηα ιεηηνπξγία εύθνια πξνζηηζέκελε θαη αθαηξνύκελε δπλακηθά.  

• Πεξηζζόηεξε επειημία από ηε ζηαηηθή θιεξνλνκηθόηεηα.  

• Γηαθαλήο ζην αληηθείκελν. 

 

 

 
 
(11). Decorator UML diagram 

 

 

PROXY 

 

Υξεζηκνπνηήζηε έλα απιό αληηθείκελν γηα λα αληηπξνζσπεύζεηε έλα ζύλζεην ή λα 

παξέρεηε placeholder γηα έλα άιιν αληηθείκελν γηα λα ειέγμεη ηελ πξόζβαζε ζε ην.  
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• Δάλ δεκηνπξγώληαο έλα αληηθείκελν είλαη πάξα πνιύ αθξηβή έγθαηξν ή 

κλήκε.  

• Αλαβάιεηε ηε δεκηνπξγία έσο όηνπ ρξεηάδεζηε ην πξαγκαηηθό αληηθείκελν.  

• Φνξηώζηε κηα κεγάιε εηθόλα (ρξνλνβόξα).  

• Φνξηώζηε έλα καθξηλό αληηθείκελν πέξα από ην δίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ     

κέγηζησλ πεξηόδσλ.  

• Σν δηθαίσκα πξόζβαζεο απαηηείηαη ζε έλα ζύλζεην ζύζηεκα. 

 

 
 
(12). Proxy UML diagram 

 

 

 

 

OBSERVER 

 

Όηαλ ε θαηάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ αιιάδεη, αιιάδνπλ ηα πάληα πνπ εμαξηώληαη 

από απηό. 

 

Υξήζε - Πιενλεθηήκαηα 

  

• Μηα αιιαγή έρεη επηπηώζεηο ζε έλα ή πνιιά αληηθείκελα.  

• Πνιινί αληηηίζεληαη όηη ε ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη από κηα θαηάζηαζε 

αληηθεηκέλνπ.  

• AKA «δεκνζηεύσ-πξνζππνγξάθσ».  

• Γηαηεξήζηε ηε ζπλέπεηα κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ. 
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8. Observer UML diagram 

 

 

 

STATE -  STRATEGY 

Ζ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ελόο αληηθεηκέλνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηηο θιάζεηο κέιε 

ηνπ, νη νπνίεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ππέξ - θιάζε.  

 

 

• Αλάγθε λα ειεγρζνύλ πνιιέο θαηαζηάζεηο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εληνιέο 

If – else ή εληνιέο SWITCH.  

• Υξεζηκνπνηήζηε κηα θιάζε γηα λα αληηπξνζσπεύζεηε κηα θαηάζηαζε, όρη κηα 

ζηαζεξά ή θάηη άιιν.  

• Κάζε θαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη κηα ππνθιάζε ηεο ίδηαο ππέξ - θιάζεο.  

• Απινπνηήζηε θαη δηεπθξηλίζηε ην πξόγξακκα. 

 

 
 
9. State  - Strategy UML diagram 
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VISITOR 

 

Καζνξίζηε κηα λέα ιεηηνπξγία γηα λα εμεηάζεηε ηηο θιάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ρσξίο 

αιιαγή ησλ δνκώλ ηνπο.  

 

Υξήζε – Πιενλεθηήκαηα 

 

• Πξνζζέζηε δηαδηθαζίεο ζε κηα δέζκε θιάζεσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηεπαθέο.  

• Δύθνιν λα πξνζζέζεηε λέεο δηαδηθαζίεο.  

• Σν πέξαζκα ησλ ηεξαξρηώλ θιάζεσλ κπνξεί λα ζπάζεη ηελ ελζπιάθσζε. 

 

 

 

 
10. Visitor UML diagram 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 
ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

4.1 Πεξηγξαθή Πεηξακάησλ 

 
Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα είλαη ηα αθόινπζα: 

 

 Να είλαη ζπζηήκαηα αλνηθηνύ θώδηθα. 

 Να είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο. 

 Κξηηήξην κεγέζνπο λα είλαη ν αξηζκόο θιάζεσλ θαη γξακκώλ θώδηθα. 

 Σα πνιύ κεγάια ζπζηήκαηα ινγηζκηθνύ δελ παξήγαγαλ απνηειέζκαηα. 

 

Οη βηβιηνζήθεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα εμήο (5): 

 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ – API 

 

Libjava 4.0.7 Eίλαη έλα ζύλνιν ζπλδέζεσλ ηεο java γηα ην widget θνπηί 

εξγαιείσλ GTK.  

JDom 1.0.4 Eίλαη κηα java -θεληξηθή θαη  java-βειηηζηνπνηεκέλε 

βηβιηνζήθε. Υξεζηκνπνηεί ηηο ζπιινγέο ηεο java, είλαη 

απνιύησο θπζηθό API γηα ηνπο ηξέρνληεο ππεύζπλνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο java, θαη παξέρεη έλα ρακεινύ θόζηνπο ζεκείν 

εηζόδσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε XML. 

Math 5.0.9 Ζ βηβιηνζήθε καζεκαηηθώλ πξνηύπσλ είλαη κηα γεληθή 

βηβιηνζήθε math κε ηελ ππνζηήξημε γηα ηνπο κεγάινπο 

αξηζκνύο, πνπ ελεξγνύλ όπσο νη πξσηόηππνη ηύπνπο, κε 

πνιιέο καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (όπσο ηξηγσλνκεηξηθέο, 

ινγάξηζκνπο, θ.ιπ.). 

JavaBeans 7.0.6 Eίλαη κηα θνξεηή, πιαηθόξκα-αλεμάξηεην ζπζηαηηθό πξόηππν 

πνπ γξάθεηαη ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο java. Ζ 

αξρηηεθηνληθή JavaBeans ρηίζηεθε κέζσ κηαο ζπλεξγάζηκεο 

πξνζπάζεηαο βηνκεραλίαο θαη επηηξέπεη ζηνπο ππεύζπλνπο γηα 

ηελ αλάπηπμε nα γξάθνπλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκα ζπζηαηηθά 

ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο java. 

Awt 1.2.3 Πεξηέρεη όιεο ηηο θιάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηεπαθώλ κε 

ηνλ ρξήζηε ,γηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηηο εηθόλεο 

δσγξαθηθήο. Έλα αληηθείκελν δηεπαθώλ κε ηνλ ρξήζηε όπσο 

έλα θνπκπί ή έλαο scrollbar θαιείηαη, ζηελ νξνινγία AWT, 

έλα ζπζηαηηθό. Ζ ζπζηαηηθή θιάζε είλαη ε ξίδα όισλ ησλ 

ζπζηαηηθώλ AWT. Γείηε ην ζπζηαηηθό γηα κηα ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ πνπ όια ηα ζπζηαηηθά AWT 

κνηξάδνληαη. 

Sconman 0.4 Eίλαη αθξηβώο κηα βηβιηνζήθε ηεο java ρσξίο γξαθηθό 

πεξηβάιινλ. Αλ θαη όρη ζην αξρηθό πεδίν, έγηλε ζύληνκα 

ζαθήο όηη κηα γξαθηθή δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε ζα ήηαλ πνιύ 
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ρξήζηκε. 

ΝIO 4.4 Ζ λέα εηζόδνπ-εμόδνπ βηβιηνζήθε (NIO) εηζήρζε κε JDK 1.4. 

Παξέρεη ηαρύηεηα,  πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ I/O ιεηηνπξγία 

ζηνλ ηππνπνηεκέλν θώδηθα ηεο java. Καζνξίδεη ηηο θιάζεηο 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ , θαη εθκεηαιιεύεηαη ηηο 

ρακεινύ επηπέδνπ βειηηζηνπνηήζεηο κε ηέηνην ηξόπν έηζη 

ώζηε ην αξρηθό παθέην I/O , ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

εγγελνύο θώδηθα. 

Algstudy 9.0 Παξέρεη ηηο εθαξκνγέο ησλ αιγνξίζκσλ (ηαμηλόκεζε, έξεπλα, 

θ.ιπ.) θαη ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ (θαηάινγνη, δέληξα, θ.ιπ.). 

IO 4.5 Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο πξέπεη λα επεμεξγαζηνύλ θάπνηα 

εηζαγσγή θαη λα παξαγάγνπλ θάπνηα παξαγσγή βαζηζκέλε ζε 

εθείλε ηελ εηζαγσγή. Ο ζθνπόο ηoπ παθέηνπ ηεο java IO 

(java.io) είλαη λα θαηαζηεί απηό πηζαλό ζηελ java. 

Applet 6.0.8 Έλα applet είλαη έλα πξόζζεην είδνο πξνγξάκκαηνο ηεο java 

πνπ επηηξέπεη ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο κε ηελ ηερλνινγία 

ηεο java  λα ηελ κεηαθνξηώζεη από ην Γηαδίθηπν θαη λα ηελ 

εθηειέζεη. Έλα applet ελζσκαηώλεηαη ραξαθηεξηζηηθά κέζα 

ζε κηα ηζηό-ζειίδα θαη ηξέρεη ζηα πιαίζηα ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο. 

Sax 2r3 Δίλαη έλα θνηλό front-end γηα ηνπο θαηαηκεηέο XML, όπσο ην 

JDBC γηα ηελ πξόζβαζε βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο από ηα πξνγξάκκαηα αλνηθηνύ - 

θώδηθα όπσο Apache θαη από ηνπο εηαηξηθνύο ρξήζηεο όπσο 

ηελ SUN, ηελ ΗΒΜ, ηελ Oracle θαη ηελ Microsoft. 

Opentermserv 2.5.6 Παξέρεη πιήξσο δηαλεκεζέληα ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή 

νξνινγίαο πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ πειάηε λα πινεγήζεη ηηο 

δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο κέζσ κηαο γεληθήο ηαμηλόκεζεο 

πξόηππν API (GAPI). 

Adwords 0.11 Aθήλεη ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε λα ρηίζνπλ ηηο 

εθαξκνγέο πνπ αιιειεπηδξνύλ άκεζα κε ηελ πιαηθόξκα 

AdWords. Με απηέο ηηο εθαξκνγέο, νη δηαθεκηζηέο θαη νη 

ηξίηνη κπνξνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα θαη δεκηνπξγηθά λα 

δηαρεηξηζηνύλ ηνπο κεγάινπο ή ζύλζεηνπο απνινγηζκνύο 

AdWords θαη ηηο εθζηξαηείεο ηνπο. 

Jwma 0.9.8 Eίλαη κηα εθαξκνγή webmail κεηά από ηελ πξόηππε ηδέα 2 

αξρηηεθηνληθήο JSP. Δίλαη βαζηζκέλν ζηελ ηππνπνηεκέλε java 

API θαη ζηεξίδεηαη ζε κεξηθέο δηαζέζηκεο αλνηθηέο 

ηερλνινγίεο πεγήο (Xerces, θάζηνξαο, Σδαθάξηα-ORO). 

Net 8.0 Παξέρεη ηηο θιάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγώλ 

δηθηύσζεο. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο θιάζεηο ππνδνρώλ, κπνξείηε 

λα επηθνηλσλήζεηε κε νπνηνδήπνηε θεληξηθό ππνινγηζηή ζην 

δηαδίθηπν ή λα ζέζεηε ζε εθαξκνγή ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή 

Γηαδηθηύνπ ζαο. 

     

 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ – APPLICATIONS 

 

Jat 6.2 Σν Jat είλαη έλα εύθνιν λα επεθηαζεί πιαίζην αλνηθηνύ 

θώδηθα ηεο java. Παξέρεη ηε κνξθσκαηηθή θαη 
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εύθακπηε βαζηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ ηεο java, βειηηώλνληαο ην ρξόλν 

μεθηλήκαηνο thw εθαξκνγήο. Ζ πύιε Jat είλαη κηα 

εληζρπκέλε έθδνζε γηα ηελ νηθνδόκεζε κηαο πιήξνπο 

εθαξκνγήο Ηζηνύ. 

ImageTagExtractor 1.2 Απηό ην ζρέδην πξνγξάκκαηνο άξρηζε αξρηθά γηα λα 

θηινμελεί ην Mp3ImageTagExtractor. Έρεη επεθηαζεί 

ηώξα γηα λα πεξηιάβεη ην ShoutcastPlsDownloader θαη 

ελδερνκέλσο άιια κηθξά πξνγξάκκαηα αλνηθηνύ 

θώδηθα ζηελ java . 

CaféSip 0.8.4 Σν πξσηόθνιιν ζπλόδνπ (SIP) ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο γηα ηηο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ζην Γηαδίθηπν. 

Σν CafeSip παξέρεη κηα αθνινπζία εξγαιείσλ θαη 

εθαξκνγώλ αλνηθηνύ θώδηθα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνζαξκνζκέλσλ ππεξεζηώλ SIP  θαη ησλ εθαξκνγώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ java. 

JasperReports 3.5.0 Δίλαη ην δεκνθηιέζηεξν ζύζηεκα αλνηθηνύ θώδηθα  

επηρεηξεζηαθήο λνεκνζύλε θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ 

ηεο κεραλήο θαη JasperServer 

JUnit 3.9.7 Σν JUnit είλαη έλα εμεηαζηηθό πιαίζην κνλάδσλ γηα ηε 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο java. 

JavaCalendar 1.2.1 Σν JavaCalendar είλαη έλα πξόγξακκα εκεξνινγίνπ 

πνπ γξάθεηαη ζηελ java. Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη λα παξαζρεζεί έλα εκεξνινγηαθό ηκήκα πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ java, βαζηζκέλν ζε 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηινγή/ηελ επίδεημε ηεο 

εκεξνκελίαο θαη ηνπ ρξόλνπ κε θηιηθό πξνο ην ρξήζηε 

ηξόπν. 

Gelatin 1.5 Eίλαη κηα πξσηνβνπιία αλάπηπμεο αλνηθηoύ θώδηθα 

πνπ ζηνρεύεη ζηελ παξνρή πινύζησλ παθέησλ 

εξγαιείσλ API γηα ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο 

java. Σν πξόγξακκα απνηειείηαη από δύν θύξηα 

πξνγξάκκαηα: Σν θνπηί εξγαιείσλ θαη ην ObjectBase 

εξώηεζεο Abstact. 

Core 1.2.3 Eίλαη κηα ειάρηζηε δηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο GNU/Linux κε ζθνπό λα είλαη ε βάζε γηα 

έλα πιήξεο ζύζηεκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ 

ηειηθό - ρξήζηε. 

JBuilder 0.18 Σν JBuilder, ηώξα κε ηηο επαλαζηαηηθέο ηθαλόηεηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θώδηθα, παξέρεη ζε ζαο ηελ 

αλάιπζε θαη ηε ζθηαγξάθεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ 

πξέπεη λα βειηηώζεηε ηελ πνηόηεηα θώδηθα γηα λα 

βειηηώζεηε ηελ απόδνζε ηεο εθαξκνγήο 

JEdit 1.3.4 jEdit είλαη ν ζπληάθηεο θεηκέλσλ ελόο ώξηκνπ 

πξνγξακκαηηζηή κε ηηο εθαηνληάδεο (πνπ κεηξνύλ ην 

ρξόλν πνπ αλαπηύζζεηαη plugins) ησλ αλζξσπνεηώλ 

ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ. 

JMol 4.8 Σν Jmol είλαη παξαηεξεηήο κνξίσλ πεγήο γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαη ηνπο εξεπλεηέο 

ζηε ρεκεία θαη ηε βηνρεκεία. Δίλαη αλεμάξηεηε - 
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πιαηθόξκα, πνπ ηξέρεη ζηα Windows, MAC OS Υ, θαη 

ζπζηήκαηα Linux/Unix. 

JSqlide 0.7 Eίλαη πξνγξάκκαηα αλνηθηνύ θώδηθα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: jsqlide - έλα επεθηάζηκν βαζηζκέλν 

ζε java πεξηβάιινλ αλάπηπμεο , έλαο ζπληάθηεο 

ηδηνθηεζίαο γηα ηα αληηθείκελα ηεο java UI.  

Barbet 0.0.3 To Barbet γξάθεηαη ζηελ java θαη ρξεζηκνπνηεί ην 

JDBC API γηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

από δηαθνξεηηθνύο πξνκεζεπηέο. Αμηνπνηεί πιήξσο 

δηάθνξα λέα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα δηαζέζηκα 

ζε J2SE ζηελ έθδνζε 5. 

Javadjvu 0.8 Παξέρεη έλα αλνηθηoύ θώδηθα applet θαη ηηο εηθνληθέο 

κεραλέο ηεο java ππνινγηζηώλ γξαθείνπ. 

Deputy 2.0.4 Τπνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

ζύλζεησλ 1.x πξνγξακκάησλ Maven πνπ 

ζπγθεληξώλνληαη από άιια πξνγξάκκαηα Maven. 

 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ ζα θάλνπκε ρξήζε ηνπ Independent – 

Samples T test ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS, ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ειέγμεη αλ νη κέζεο ηηκέο 2 αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ πιεζπζκώλ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (2).   

Ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ρξήζε ηνπ Independent – Samples T test είλαη 

λα εμεηάζνπκε αλ νη θαηαλνκέο ησλ ηηκώλ ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ είλαη 

θαλνληθέο. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο (3) επηηπγράλεηαη είηε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

έιεγρν Kolmogorov – Smirnov, o νπνίνο εμεηάδεη αλ κηα θαηαλνκή κεηαμύ 2 

δεηγκάησλ είλαη θαλνληθή θαη παξάγεη κηα απάληεζε «λαη» ή «όρη», είηε 

ρξεζηκνπνηώληαο γξαθήκαηα θαλνληθώλ πηζαλνηήησλ όπσο είλαη ηα γξαθήκαηα PP 

θαη QQ. 

Oη θαλνληθέο θαηαλνκέο πηζαλόηεηαο (θαηαλνκέο PP) παξνπζηάδνπλ αλακελόκελεο 

ζηαηηζηηθέο από έλα δείγκα πνπ ιακβάλεηαη από ηελ θαλνληθή δηαλνκή κε ην κέζν 

όξν 0 θαη ηε δηαθνξά 1 ελάληηα ζηηο ηηκέο δεδνκέλσλ πνπ δηαηάζζνληαη από 

κηθξόηεξεο ζε κεγαιύηεξεο. Δάλ ηα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνληαη έρνπλ κηα θαλνληθή 

θαηαλνκή ζπρλόηεηαο, κηα θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ ελάληηα ζηηο αλακελόκελεο 

ζηαηηζηηθέο πξέπεη λα παξαγάγεη κηα επζεία γξακκή. Σν  SPSS παξάγεη επίζεο κηα 

παξαιιαγή ηεο θαηαλνκήο πηζαλόηεηαο απνθαινύκελεο θαηαλνκή q-q, ή ηελ 

θαηαλνκή quantile-quantile ζηηο νπνίεο ηα εθαηνζηεκόξηα ηεο ηππνπνηεκέλεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο ζρεδηάδνληαη ελάληηα ζηα εθαηνζηεκόξηα ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

πινθή q-q είλαη πην επαίζζεηε ζηηο παξεθθιίζεηο από ηελ θαλνληθόηεηα ζηηο νπξέο 

ηεο θαηαλνκήο, ελώ ε θαλνληθή θαηαλνκή πηζαλόηεηαο είλαη πηό επαίζζεηε ζηηο 

παξεθθιίζεηο θνληά ζην κέζν όξν ηεο θαηαλνκήο. Δάλ ε παξαηεξεζείζα θακπύιε 

ζεκείσλ είλαη επάλσ από ή θάησ από ηελ θαλνληθή γξακκή θαηαλνκώλ, απηό δείρλεη 

όηη ε  θύξησζε απέρεη από κηα θαλνληθή θαηαλνκή, ελώ εάλ ε παξαηεξεζείζα πινθή 

είλαη S-shaped, απηό δεηθλύεη όηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη νξζά.  

ηελ παξνύζα έξεπλα νη θαηαλνκέο ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ κεηξηθώλ, ησλ ειέγρσλ θαη 

ησλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ βηβιηνζεθώλ θαη ζπζηεκάησλ 

αλνηθηνύ θώδηθα είλαη θαλνληθέο.  

Ο ζηαηηζηηθόο έιεγρνο δηελεξγείηαη σο εμήο: 

 

ύγθξηζε κέζσλ ηηκώλ 2 αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (3): 
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� Γηα κηα πνζνηηθή κεηαβιεηή ζε δύν αλεμάξηεηνπο πιεζπζκνύο καο ελδηαθέξεη γηα 

ηηο(άγλσζηεο) κέζεο ηηκέο ηνπο: 

 

� Έιεγρνο ππόζεζεο 

Ζ0: κ1=κ2 

Ζ1: κ1≠κ2 

 

�Δύξεζε δ.ε.γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2(90%, 95%, 99%). 

 

Σα παθέηα ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζηαηηζηηθό έιεγρν, γηα ηελ 

εύξεζε ησλ κεηξηθώλ θαη ησλ ειέγρσλ θαη γηα ηελ εύξεζε ησλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο 

είλαη ηα SPSS Statistics , Eclipse θαη Design Pattern Detection.     

 
 

 

 

4.2 ηαηηζηηθή Αλάιπζε– Μεηξηθώλ 

 
Μεηξηθή AC  

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.026 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.008 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-28,45, -4,88). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο AC 

κεηαμύ API (13,26) θαη APPLICATIONS (29,93) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή AID 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.014 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.11 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-27,8,  3,18). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο AID 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή AIF 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη  ίζεο; 

 

sig. = 0.026 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.015 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-38,98, -4,621). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο AIF 

κεηαμύ API (22,13) θαη APPLICATIONS (43,93) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

Μεηξηθή AIUR  

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.683 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.001 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-13,39, 47,41). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο AIUR 

κεηαμύ API (73,46) θαη APPLICATIONS (43,06) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  
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Μεηξηθή ALD 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.003 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.155 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-226,75, 39,95). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο ALD 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή AOFD 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.178 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.009 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,31, -0,35). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο AOFD 

κεηαμύ API (0,46) θαη APPLICATIONS (1,8) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή AUF 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.446 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.043 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-16,52, -0,28). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο AUF 

κεηαμύ API (14,66) θαη APPLICATIONS (23,06) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή CBO 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.016 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-5,91, -1,95). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CBO 

κεηαμύ API (4,4) θαη APPLICATIONS (8,33) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή CC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.004 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.188 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-347,22, 74,69). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0.  

 



 40 

 

Μεηξηθή CF 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.22 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.68 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-19,32, 29,18). 

 

πκπεξάζκαηα 

  

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CF 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή CHC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.219 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.07 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,67, 0,071). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CHC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή CIW 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.433 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.596 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2035,98, 1190,91). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CIW 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή CL  

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.044 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(9,52, 28,75). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CL 

κεηαμύ API (64,93) θαη APPLICATIONS (45,8) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή CM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.968 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.609 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,64, 1,58). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CM 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0.  
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Μεηξηθή COC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.018 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.002 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,37, -0,37). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο COC 

κεηαμύ API (0,73) θαη APPLICATIONS (1,6) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

Μεηξηθή CR 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.380 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(13,14, 29,78). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο CR 

κεηαμύ API (54,4) θαη APPLICATIONS (32,93) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή DAC  

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.006 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.01 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,84, -0,29). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο DAC 

κεηαμύ API (0,66) θαη APPLICATIONS (1,73) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή DD 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 1.00 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,48, -1,12). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο DD 

κεηαμύ API (2,33) θαη APPLICATIONS (4,13) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή DOIH 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.271 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο. sig. 

= 0.019 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,58, -1,55). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο DOIH 

κεηαμύ API (0,93) θαη APPLICATIONS (1,8) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  
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Μεηξηθή FO 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.073 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.009 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-3,47, -0,53). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο FO 

κεηαμύ API (3,53) θαη APPLICATIONS (5,53) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0.  

 

 

Μεηξηθή IUR  

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.631 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(15,93, 44,6). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο IUR 

κεηαμύ API (80,6) θαη APPLICATIONS (50,33) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή LCOM1 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.22 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.435 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-68,94,156,00). 
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πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο LCOM1 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή LCOM2  

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.006 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.137 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-11,7, 11,57). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

LCOM2 κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή LCOM3 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.119 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.059 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-23,65, 0,45). 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο LCOM3 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 
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Μεηξηθή LOC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.525 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.83 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-35795,41, 28943,55). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο κεηξηθήο LOC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

 

Μεηξηθή MIC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.402 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.925 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-5,46, 5,99). 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο κεηξηθήο  MIC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή MIF 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη δηαζπνξέο ησλ πιεζπζκώλ ίζεο; 

 

sig. = 0.152 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-45,86, 15,6). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο ΜIF 

κεηαμύ API (52,8) θαη APPLICATIONS (85,3) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή ΜΝΟΒ 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη δηαζπνξέο ησλ πιεζπζκώλ ίζεο; 

 

sig. = 0.009 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.195 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-112,29, 24,96). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

ΜΝΟΒ κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή MNOL 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη δηαζπνξέο ησλ πιεζπζκώλ ίζεο; 

 

sig. = 0.218 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.049 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,58, -0,002). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο ΜIF 

κεηαμύ API (1,26) θαη APPLICATIONS (2,06) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 
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Μεηξηθή MNOP 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.83 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.176 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-0,16, 0,83). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο MNOP 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

 

Μεηξηθή MPC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.005 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.157 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-644,52, 115,05). 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο MPC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή MSOO 

 

1
ν
 βήκα: Δίλαη νη δηαζπνξέο ησλ πιεζπζκώλ ίζεο; 

 

sig. = 0.991 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.533 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-3,11, 1,64). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο MSOO 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NAM  

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.599 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.589 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-248,96, 144,16). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NAM 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NCC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.024 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.027 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-15,5, -1,02). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NCC 

κεηαμύ API (3,13) θαη APPLICATIONS (11,4) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 
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Μεηξηθή NOA 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.061 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.175 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-809,97, 154,37). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOA 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

 

Μεηξηθή NOAM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.15 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.762 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-6,47, 8,73). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOAM 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.29 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.491 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-368,57, 181,11). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOCC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.761 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.523 > 0.05 Οη κέζεο δελ ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-0,72, 1,39). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOCC 

κεηαμύ API  θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOCON 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.917 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.971 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-156,52, 162,25). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOCON 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 



 52 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOCP 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.408 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.004 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,21, -0,46). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOCP 

κεηαμύ API (0,6) θαη APPLICATIONS (1,93) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

Μεηξηθή NOED 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.002 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-7,16, -2,97). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

NOED κεηαμύ API (3,4) θαη APPLICATIONS (8,47) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOIS 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.078 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.182 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1911,78, 380,58). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο  κεηαμύ 

ΝOIS API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOLV 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.008 > 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.19 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-208,66, 45,33). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

ΝOLV κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.260 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.414 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2940,74, 1247,002). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOM 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 
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Μεηξηθή NOO 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.337 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.577 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2074,69, 1177,75). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOO 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOOM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.425 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.777 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-0,82, 1,09). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

NOΟΜ κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NOP 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.004 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.189 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-188,33, 40,86). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο NOP 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή ΝΟPA 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.009 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.058 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-55,59, 1,05). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

NOPA κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή NORM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.103 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.002 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-14,64, -3,49). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

NORM κεηαμύ API (8,8) θαη APPLICATIONS (17,87) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 
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Μεηξηθή PC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.881 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.125 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-59,26, 7,66). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο PC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή PF 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.116 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.509 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-10,59, 20,85). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο PF 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή PIS 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.053 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.096 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-154,43, 13,23). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο PIS 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή PPkgM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.621 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.926 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-6,07, 5,53). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

PPkgM κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή PPrivM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.323 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.738 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-8,001, 5,73). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο PPrivM 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 
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Μεηξηθή PProtM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.048 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.683 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-5,16, 7,7). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

PProtM κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή PPubM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.065 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.99 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-10,7, 10,84). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο 

PPubM κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή PS 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.640 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.638 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-216,18, 134,7). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο PS 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή PUR 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.009 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-40,005, -15,06). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο PUR 

κεηαμύ API (10,26) θαη APPLICATIONS (37,8) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή RFC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.663 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.547 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-27,007, 14,6). 

 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο RFC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 
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Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή TCC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.775 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.027 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-6,01, -0,38). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο TCC 

κεηαμύ API (5,46) θαη APPLICATIONS (8,66) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή TCR 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.124 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(53,29, 154,84). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο TCR 

κεηαμύ API (83,3) θαη APPLICATIONS (78,6) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή TRAp 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.116 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  
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sig. = 0.719 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,54, 2,2). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο ΣΡΑp 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή TRAu 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.549 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.753 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-7,63, 10,43). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο ΣΡΑu 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή TRDp 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.085 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.304 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,8, 8,68). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο ΣΡDp 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 
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Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή TRDu 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.333 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.444 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-5,56, 12,36). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο ΣΡDu 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή VOD 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.537 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.00 < 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,86, -1,007). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο VOD 

κεηαμύ API (1,66) θαη APPLICATIONS (3,6) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (κ1≠ κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή WCM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.565 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.108 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-7,003, 0,73). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο WCM 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Mεηξηθή WMPC1 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.299 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.588 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-16,58, 28,7). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο WMPC1 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

  

Μεηξηθή WMPC2 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.388 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.520 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-7,15, 13,82). 

 

πκπεξάζκαηα 
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Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο WMPC2 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Μεηξηθή WOC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.13 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.417 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-64,1, 150,5). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηεο  κεηξηθήο WOC 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 
 

4.3 ηαηηζηηθή Αλάιπζε – Διέγρσλ 

 
Audit – DATACLASS 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.02 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.05 = 0.05 Οη κέζεο ηηκέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,34, -0,002). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit 

DATACLASS κεηαμύ API (0,067) θαη APPLICATIONS (1,27) παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1 κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην 0. 
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Audit – DCL 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.192 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.408 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-24,19, 57,79). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit DCL κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

Audit – FE 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.036 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.179 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-25,76, 57,79). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit FE κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – FUTV 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

sig. = 0.776 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.878 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-12,25, 14,25). 
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πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit FUTV 

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – GC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.072 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.180 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-11,62, 2,29). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit GC  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – GM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.081 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.277 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-28,66, 8,53). 

 

πκπεξάζκαηα 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit GM  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 
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Audit – GP 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.075 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.278 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,9, 0,56). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit GP  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

 

Audit – ISPV 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.109 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.211 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-22,72, 5,25). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit ISPV  

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – LMC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.091 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.570 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-9,58, 17,05). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit LMC  

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – MC 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.421 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.506 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,43, 1,23). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit MC  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – RB 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.033 > 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.1 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-49,12, 4,59). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit RB  

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 
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Audit – RZLA 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.799 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.890 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,09, 1,82). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit RZLA  

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – SS 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.157 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.301 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-17,08, 5,48). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit SS  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – SSM 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.929 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.693 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 
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3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-7,7, 11,44). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit SSM  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – SSU 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.02 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.142 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-2,53, 0,4). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit SSU  

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

 

Audit – UII 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.264 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.562 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,80, 0,1). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit UII  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 



 71 

 

Audit – USP 

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.057 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.211 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-5,72, 1,32). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ίζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit USP  κεηαμύ 

API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= 

κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 

 

Audit – WSI  

 

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.012 < 0.05 Οη δηαζπνξέο έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη άληζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.165 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο άληζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-1,97, 0,37). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ audit WSI  

κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 
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4.3 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Πξνηύπσλ ρεδίαζεο – Design 

Patterns 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, εμεηάδνπκε ζπλνιηθά ηα πξόηππα ζρεδίαζεο γηα όιεο 

ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα ζπζηήκαηα. Καηαιήμακε ζηνλ πξνθείκελν ηξόπν ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο, γηαηί νξηζκέλα πξόηππα ζρεδίαζεο είραλ κεδεληθέο ηηκέο, νπόηε θξίζεθε 

απαξαίηεην λα κελ ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ αλάιπζε. 

  

1ν βήκα: Δίλαη νη κέζεο ηηκέο ίζεο; 

 

sig. = 0.942 > 0.05 Οη δηαζπνξέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

2
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην t-test γηα έιεγρν κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο δηαζπνξέο.  

sig. = 0.438 > 0.05 Οη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ δηαθνξά(ζεσξνύληαη ίζεο). 

 

3
ν
 βήκα: Θεσξνύκε ην δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ππνζέηνληαο ίζεο 

δηαζπνξέο 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κ1-κ2:(-11,29, 5,02). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Δδώ νη δηαζπνξέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ άληζεο. Οη κέζεο ηηκέο ησλ πξνηύπσλ 

ζρεδίαζεο κεηαμύ API θαη APPLICATIONS δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (κ1= κ2). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από ην 95% δ.ε. ην νπνίν πεξηέρεη ην 0. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηξηθώλ, ησλ ειέγρσλ θαη ησλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο, 

αλακέλακε ζύκθσλα κε ηνλ Tulach(1) νη βηβιηνζήθεο είλαη θαιύηεξα ζηνηρεία από ηα 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνύ. Οη κεηξηθέο πνπ πξνέθπςε όηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

θαη απνηεινύλ έλδεημε ηεο αλσηεξόηεηαο ησλ βηβιηνζεθώλ έλαληη ησλ ζπζηεκάησλ 

αθνξνύλ ηελ ζρεδίαζε δηεπαθώλ ,ηελ απιόηεηα ζηελ ζρεδίαζε, ηελ νξαηόηεηα ησλ 

θιάζεσλ θαη ησλ ζπζηαηηθώλ, ηελ δεκηνπξγία παθέησλ πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο θιάζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ ζρεδίαζε κε γλώκνλα ηελ θιεξνλνκηθόηεηα θαη ηελ απνθπγή 

ιεπηνκεξεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή θαη νη νπνίεο πξνθαινύλ ζύγρπζε ζηνλ 

ρξήζηε.  

Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηξηθέο AUF, COC απνδεηθλύνπλ ηελ αλσηεξώηεηα ησλ 

βηβιηνζεθώλ έλαληη ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνύ θώδηθα, αθνξνύλ ηελ δεκηνπξγία 

δηεπαθώλ πνπ ζύκθσλα κε ηνλ Tulach (1) είλαη θξηηήξην θαιήο ζρεδίαζεο κηαο 

βηβιηνζήθεο. Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη ην παξπάλσ θξηηήξην: 

Δπαλαθιήζεηο: Δάλ ε δηεπαθή πξννξίδεηαη λα εθαξκνζηεί από ηνλ θώδηθα ρξεζηώλ, 

θαηόπηλ είλαη ζπρλά πην ιεηηνπξγηθή από κηα αθεξεκέλε θιάζε. Απηό ηζρύεη 

ζπλήζσο γηα ηηο δηεπαθέο κε κόλν κηα κέζνδν: Μόιηο δηαπηζησζεί  όηη ππάξρνπλ 

δηάθνξεο κέζνδνη , θαη κηα θιάζε εθαξκνγήο πξέπεη κόλν λα θάλεη ρξήζε ζε κηα από 

απηέο. Δπηπιένλ εάλ κηα δηεπαθή έρεη ηξεηο κεζόδνπο θαη έπεηηα  ζειήζνπκε λα 

έρνπκε ηέζζεξηο  ην νπνίν δελ είλαη ζπλήζσο δπλαηό θαζώο είδακε. Μηα αθεξεκέλε 

θιάζε κπνξεί λα απνθύγεη απηά ηα πξνβιήκαηα. 

Πνιιαπιάζηα θιεξνλνκηθόηεηα: Δίλαη πεξηζηαζηαθά ρξήζηκν λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκόζεη κηα δηεπαθή βαζηά ηελ ηεξαξρία θιεξνλνκηάο. Δίλαη ζπλήζσο θαθή 

πξαθηηθή λα εθαξκνζηεί θάπνηα ηπραία δηεπαθή ζε κηα θιάζε ηεο νπνίαο αξρηθόο 

ζθνπόο είλαη θάηη άιιν. Ζ εθαξκνγή ηεο δηεπαθήο ζε κηα ηδησηηθή εζσηεξηθή θιάζε 

είλαη ζπλήζσο πην ιεηηνπξγηθή, θαη έπεηηα θπζηθά ζα κπνξνύζε εμ ίζνπ θαιά λα 

ιεηηνπξγήζεη κηα αθεξεκέλε θιάζε. 

Γπλακηθά πιεξεμνύζηα: Ζ θιάζε πιεξεμνύζηνπ επηηξέπεη ζε ζαο γηα λα θάλεη κηα 

εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε δηεπαθήο λα εθηειεζηεί ζην ρξόλν εθηέιεζεο, θαιώληαο 

νπνηαζδήπνηε από ηηο κεζόδνπο ηεο δηεπαθήο κε κηα θιήζε.  

Ζ κεηξηθή CBO αλαθέξεηαη ζ’εθείλν ην θξηηήξην ηεο πνηόηεηαο ησλ βηβιηνζεθώλ πνπ 

αθνξά ηελ κηληκαιηζηηθή ζρεδίαζή ηεο.  

Λόγσ ηεο απαίηεζεο ζπκβαηόηεηαο, είλαη πνιύ επθνιόηεξν λα πξνζηεζνύλ πξάγκαηα 

από λα αθαηξεζνύλ. Έηζη κελ πξνζζέζηε ηίπνηα ζηελ βηβιηνζήθε αλ δελ είζηε 

βέβαηνη όηη ην ρξεηάδεζηε. 
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Τπάξρεη κηα πξνζέγγηζε ζηελ ζρεδίαζε βηβιηνζεθώλ πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά. 

θεθηείηε πάλσ απ’όια ηη ζα ζειήζεη ελδερνκέλσο λα θάλεη έλαο ρξήζηεο κε ηελ 

βηβιηνζήθε θαη πξνζζέζηε κηα κέζνδν γηα λα ην επηηύρεηε. Ζ πεξηζζόηεξε νπζία 

είλαη εθεί ζηελ βηβιηνζήθε. Πνηεο θιάζεηο θαη κέζνδνη είλαη νη ζεκαληηθέο;  

Όζν κεγαιύηεξε ε βηβιηνζήθε , ηόζα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα κπνξνύλ λα πάλε 

ζηξαβά. Ζ εθαξκνγή δελ πξόθεηηαη λα είλαη ηέιεηα, αιιά ε ίδηα επέλδπζε ζηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηε δνθηκή ζα παξαγάγεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα κηα 

κηθξόηεξε βηβιηνζήθε. 

Δάλ ε βηβιηνζήθε έρεη πεξηζζόηεξεο κεζόδνπο από όηη ρξεηάδεηαη, θαηόπηλ 

θαηαιακβάλεη πεξηζζόηεξν ρώξν από όηη ρξεηάδεηαη. 

Ζ ζσζηή πξνζέγγηζε είλαη λα βαζηζηεί ε βηβιηνζήθε ζηνλ θώδηθα παξαδείγκαηνο. 

θεθηείηε πνηα πξνβιήκαηα κηα νκάδα ρξεζηώλ ζέιεη λα επηιύζεη κε ηελ βηβιηνζήθε. 

Πξνζζέζηε αθξηβώο αξθεηέο θιάζεηο θαη κεζόδνπο γηα λα ιύζεηε εθείλα ηα 

πξνβιήκαηα. Κσδηθνπνηήζηε ηηο ιύζεηο. Απηό επηηξέπεη ζε ζαο λα ειέγμεηε όηη ε 

βηβιηνζήθε είλαη ρξήζηκε. αλ επηπρή παξελέξγεηα, ζαο δίλεη κεξηθέο βαζηθέο 

δνθηκέο. Καη κπνξείηε (θαη πξέπεη) λα κνηξαζηείηε ηα παξαδείγκαηα κε ηνπο ρξήζηεο 

ζαο. 

Ζ κεηξηθή CL αθνξά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νξαηόηεηαο ησλ θιάζεσλ, ησλ 

κεζόδσλ. ε κηα άξηηα ζρεδηαζκέλε βηβιηνζήθε, ηα κόλα πεδία πνπ πξέπεη λα είλαη 

νξαηά είλαη ζηαηηθά θαη ηειηθά. Ο θώδηθαο ηεο βηβιηνζήθεο επίθεηηαη ζε ζπλερείο 

δηνξζώζεηο ελ αληηζέζεη κε ηνλ θώδηθα ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνύ θώδηθα θαη έηζη 

είλαη πην ιεηηνπξγηθό νη αιιαγέο λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα 

πεδία.  

Οη κεηξηθέο CR , TCR έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπγγξαθή εγρεηξηδίνπ ρξήζεο , πνπ γηα ηηο 

βηβιηνζήθεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επεηδή κηα βηβιηνζήθε κειεηάηαη πνιιέο 

θνξέο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή από ηνπο ρξήζηεο. Έηζη ην εγρεηξίδην πξέπεη λα είλαη 

αθξηβέο θαη λα θαιύπηεη όιεο ηηο θιάζεηο – κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.   

ηελ ζρεδίαζε βηβιηνζεθώλ πξέπεη λα ππάξρεη πξνζνρή κε ηα παθέηα πνπ ηελ 

απνηεινύλ. Ζ γιώζζα ηεο java  έρεη αξθεηά πεξηνξηζκέλνπο ηξόπνπο γηα ηελ 

δηαθάλεηα ησλ θιάζεσλ θαη ησλ κεζόδσλ. πγθεθξηκέλα, εάλ κηα θιάζε ή κηα 

κέζνδνο είλαη νξαηή ζε άιιν παθέην, θαηόπηλ είλαη νξαηή ζε όιν ηνλ θώδηθα ζε όια 

ηα παθέηα. Απηό ζεκαίλεη όηη εάλ ρσξίδνπκε ηελ βηβιηνζήθε ζε δηάθνξα παθέηα, 

πξέπεη λα απνθύγνπκε λα θαηαζηήζνπκε δεδνκέλα δεκόζηα αθξηβώο έηζη ώζηε ν 

θώδηθαο ζε άιια παθέηα ζηελ βηβιηνζήθε λα κελ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά.  

Ζ απινύζηεξε ιύζε γηα λα απνθεπρζεί απηό είλαη λα ηεζεί νιόθιεξε ε βηβιηνζήθε 

ζ’έλα παθέην. Γηα κηα βηβιηνζήθε κε ιηγόηεξεο από πεξίπνπ 30 δεκόζηεο θιάζεηο 

απηό είλαη ζπλήζσο ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε.  

Δπηζπκεηή παξάκεηξνο ζηελ ζρεδίαζε βηβιηνζεθώλ είλαη είηε ζρεδηάδνπκε γηα 

θιεξνλνκηθόηεηα είηε δελ ηελ επηηξέπνπκε θαζόινπ. Οη κεηξηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ θιεξνλνκηθόηεηα είλαη νη DOIH θαη MIF. 



 75 

Ζ αλάιπζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο βηβιηνζήθεο, δελ 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη γηαηί δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε ζηνπο ρξήζηεο. Ζ κεηξηθή πνπ 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πην πάλσ θξηηήξην θαιήο ζρεδίαζεο κηαο βηβιηνζήθεο είλαη ε 

κεηξηθή MNOL.   

Οη κεηξηθέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη απνδεηθλύνπλ αλσηεξόηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ έλαληη ησλ βηβιηνζεθώλ αθνξνύλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ θιάζεσλ , ηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα ησλ ηδηνηήησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ κεζόδσλ θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ ησλ θιάζεσλ. Πξαγκαηνπνηώληαο κηα βαζύηεξε αλάιπζε νη 

κεηξηθέο AC θαη NORM αθνξνύλ ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, έλα ζύζηεκα 

αλνηθηνύ θώδηθα έρεη κεγαιύηεξν βαζκό πνιππινθόηεηαο από κηα βηβιηνζήθε, νη 

κεηξηθέο AOFD, DAC , FO θαη VOD αλαθέξνληαη ζηελ έλσζε ησλ κνλάδσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξόζβαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινύλ ην 

ζύζηεκα ε νπνία είλαη πςειόηεξε ζ’έλα ζύζηεκα αλνηθηνύ θώδηθα ελ ζπγθξίζεη κε 

κηαο βηβιηνζήθεο ιόγσ ηεο θηινζνθίαο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνθύπηεη όηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη 

απνδεηθλύνπλ ηελ αλσηεξόηεηα ησλ βηβιηνζεθώλ, πξόθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν πνπ 

αθνξά ηηο θιάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηελ έιιεηςε ιεηηνπξγηθώλ κεζόδσλ κηαο 

εθαξκνγήο. Σα ζπγθεθξηκέλα κεηνλεθηήκαηα απνηεινύλ έλδεημε θαθήο 

αληηθεηκελνζηξαθνύο ζρεδίαζεο, γεγνλόο πνπ εξκελεύεηαη πσο έλα ζύζηεκα 

αλνηθηνύ θώδηθα έρεη κηθξόηεξν βαζκό ζπληεξηζηκόηεηαο , δπλαηόηεηα δνθηκήο θαη 

κηθξόηεξν βαζκό θαηαλόεζεο ζε ζρέζε κε κηα βηβιηνζήθε.  

Γηα ηα πξόηππα ζρεδίαζεο πξνέθπςε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. Δλδερνκέλσο ην κέγεζνο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάζακε λα είλαη ηέηνην πνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ή απαξαίηεηε ε 

εθαξκνγή πξνηύπσλ ζρεδίαζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Ζ επηινγή ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνύ θώδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα έγηλε απζαίξεηα. Δλδερνκέλσο ρξεζηκνπνηώληαο 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη βηβιηνζήθεο λα εμαγάγακε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπξνζζέησο ην κέγεζνο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ βηβιηνζεθώλ δελ επέηξεςε ηελ 

εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ 

ινγηζκηθνύ ελδέρεηαη λα ήηαλ δηαθνξεηηθή, όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο πνηόηεηαο , 

κεηξηθέο , έιεγρνη , πξόηππα ζρεδίαζεο. 

 

Ζ έιιεηςε νξηζκέλσλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο ή ε εκθάληζε κεδεληθώλ ηηκώλ ζε θάπνηα 

ζπζηήκαηα αλνηθηνύ θώδηθα θαη ζε βηβιηνζήθεο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κέγεζνο 

ηνπο. Μεγαιύηεξα ζπζηήκαηα αλνηθηνύ θώδηθα θαη βηβιηνζεθώλ πηζαλόλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ , ζηα πιαίζηα ησλ θαλόλσλ ηεο αληηθεηκελνζηξθνύο ζρεδίαζεο , 

πξόηππα ζρεδίαζεο. Δπηπιένλ από ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηξηθώλ, θξίλακε απαξαίηεην 

λα κεηξεζνύλ νη θαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ελζπιάθσζε , ηελ θάιπςε δνθηκήο θαη 

από ηηο θαηεγνξίεο ειέγρσλ επηιέμακε λα κεηξεζεί ε θαηεγνξία «αδπλακίεο 

ζρεδίαζεο». 

Ζ επηινγή ησλ θαηεγνξηώλ ησλ κεηξηθώλ θαη ησλ ειέγρσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ 

ζεκαληηθόηεηα ησλ κεηξηθώλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αιιά θαη γηα ιόγνπο πεξηνξηζκνύ ησλ κεηξήζεσλ ζε κεγέζε κεηξήζηκα.   

     

Ζ πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ, 

ζα επηθεληξσζεί ζε κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο πξνγξάκκαηα πνπ ζηάζεθε αδύλαηνλ λα 

εμεηαζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηξέρνληα πξντόληα ινγηζκηθνύ. Ίζσο θαηαζηεί 

δπλαηή θαη ε αλάπηπμε ελόο εξγαιείνπ ην νπνίν λα επεκβαίλεη ζηνλ θώδηθα ηεο 

εθαξκνγήο θαη λα δηνξζώλεη ηα ζθάικαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ειέγρνπο – audits ηεο 

εθαξκνγήο. 
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