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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
     Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τον εντοπισµό και την επίλυση 
προβληµάτων σχεδίασης κώδικα σε έργα λογισµικού. Τα προβλήµατα σχεδίασης 
είναι γνωστά µε την ονοµασία «κακές οσµές» (bad smells) και η ύπαρξη τους 
οφείλεται στην παραβίαση ορισµένων ευρέως αποδεκτών κανόνων σχεδίασης που 
πρέπει να τηρούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού. Συγκεκριµένα, 
επικεντρωνόµαστε στον εντοπισµό της κακής οσµής µε την ονοµασία «Παραβίαση 
του Νόµου της  ∆ήµητρας» (Viοlation of the Law of Demeter) και στη συνέχεια 
προχωρούµε στην εφαρµογή κατάλληλης αναδόµησης, µε σκοπό την απαλοιφή του 
συγκεκριµένου σχεδιαστικού προβλήµατος. Ο Νόµος της ∆ήµητρας αποτελεί βασικό 
σχεδιαστικό κανόνα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού και αποτελεί ειδική 
περίπτωσης της γενικότερης αρχής σχεδίασης, σύµφωνα µε την οποία πρέπει πάντα 
να επιδιώκεται η µικρότερη δυνατή σύζευξη µεταξύ των µονάδων (κλάσεις - µέθοδοι) 
που αποτελούν ένα έργο λογισµικού. Η τήρηση της παραπάνω σχεδιαστικής αρχής 
συντελεί στην καλύτερη κατανόηση των µονάδων, αλλά και όλου του συστήµατος, 
ενώ επίσης βοηθά στην ευκολότερη συντήρηση/ επέκταση/ επαναχρησιµοποίησή 
τους. Αρχικά δίνουµε µια συνοπτική περιγραφή του φαινοµένου των κακών οσµών 
και της ανάγκης εφαρµογής αναδοµήσεων και  στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά 
ο Νόµος της ∆ήµητρας. Παρουσιάζονται παραδείγµατα παραβίασης, η µεθοδολογία 
εντοπισµού που εφαρµόσθηκε, καθώς επίσης και η µεθοδολογία επίλυσης του 
προβλήµατος µε την εφαρµογή της κατάλληλης αναδόµησης. Παρατίθενται επίσης 
διάφορα παραδείγµατα παραβιάσεων που αποτελούν δυσκολότερες περιπτώσεις στην 
επίλυση και τα οποία προτείνονται ως αντικείµενο έρευνας στο µέλλον. Για τον 
εντοπισµό και την επίλυση χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο εργαλείο (JDeodorant), το 
οποίο εµπλουτίστηκε µε επιπλέον λειτουργικότητα, ώστε να  εντοπίζει και να επιλύει 
παραβιάσεις του «Νόµου της ∆ήµητρας». Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται η 
λειτουργία του JDeodorant και δίνονται screenshots και πίνακες αποτελεσµάτων από 
την εφαρµογή αναδοµήσεων σε ένα πραγµατικό project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

SUMMARY 
 

     The topic of the present work is to propose ways for detect and solve designing 
problems that occur in software code (bad smells), due to the non compliance with 
some basic and well known design principles that should not be ignored during the 
process of software developement. 
     We focus on the detection of a specific bad smell known as “Violation of the Law 
of Demeter” and we attempt to apply the proper refactoring solution in order to 
eliminate the specific bad smell from the software code.  The Law of Demeter is a 
very important designing rule during the process of software development and stems 
from the more general designing principle, according to which we must always aim at 
the lowest possible coupling between the units, of which a software project is 
consisting. The compliance with this general rule makes a piece of software much 
easier to understand / maintain / extend / reuse. We begin by giving a brief description 
of the phainomenon of bad smells and the need for the refactoring process and then 
we continue by giving an analytical explanation of the “The Law of Demeter”. We 
describe the methodology we used for the detection of this specific bad smell and the 
refactoring solution we propose. We also discuss some examples with violations of 
the Law of Demeter that are harder to solve, proposing these examples as a topic for 
further scientific research. The process of detection and solution of the problem was 
performed by a specific smell - detection / refactoring tool (JDeodorant), which was 
enriched with further functionality, so as to detect and solve the violation of the Law 
of Demeter. In the last chapter we describe the process of using JDeodorant to detect 
and eliminate the bad smells of a real project and we give screenshots and tables with 
the results.     
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Κακές Οσµές (Bad Smells)  
 
     Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού, ένα πολύ συχνό φαινόµενο είναι η 
εµφάνιση των λεγόµενων «κακών οσµών» στον κώδικα του αναπτυσσόµενου έργου 
λογισµικού. Οι κακές οσµές αποτελούν παραβιάσεις ορισµένων ευρέως αποδεκτών 
κανόνων σχεδίασης λογισµικού, οι οποίοι χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες : α) 
Ευρετικοί Κανόνες (Heuristics) β) Πρότυπα Σχεδίασης (Design Patterns) γ) Αρχές 
Σχεδίασης (Design Principles). Οι κανόνες αυτοί διατυπώθηκαν µέσα από την 
εµπειρία ορισµένων επιφανών προγραµµατιστών και στοχεύουν κυρίως στο να έχει 
το αναπτυσσόµενο λογισµικό τα εξής 3 χαρακτηριστικά :  
 
α) Ευκολία στην κατανόηση του συστήµατος. 
 
β) ∆υνατότητα για όσο το δυνατόν λιγότερη επίπονη διαδικασία συντήρησης 
(software maintenance) και επέκτασης του συστήµατος (ενσωµάτωσης νέων 
στοιχείων σε αυτό). 
 
γ) ∆υνατότητά επαναχρησιµοποίησης µονάδων (κλάσεις - µέθοδοι) του λογισµικού 
σε άλλα έργα λογισµικού (software reusabitlity).   
 
     Μια εκ των βασικότερων αρχών σχεδίασης λογισµικού, είναι η επιδίωξη για την 
ύπαρξη όσο το δυνατόν χαµηλότερης σύζευξης µεταξύ των µονάδων που 
αποτελούν ένα έργο λογισµικού. Η αύξηση της σύζευξης µεταξύ των µονάδων ενός 
συστήµατος, είναι µη επιθυµητή και οδηγεί εν γένει στα εξής µη επιθυµητά 
συµπτώµατα : 
 
α) Αύξηση της πολυπλοκότητας του συστήµατος και δυσκολία στην κατανόησή του. 
 
β) Οι αλλαγές που ενδεχοµένως χρειαστεί να γίνουν σε κάποια κλάση κατά τη 
διαδικασία συντήρησης/ επέκτασης του λογισµικού, είναι πιθανό ότι θα επηρεάσουν 
και κάποιες από τις κλάσεις µε τις οποίες η κλάση αυτή είναι συζευγµένη και των 
οποίων ο κώδικας θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί. Μια αλλαγή που συµβαίνει σε 
µία κλάση του συστήµατος, µεταδίδεται δηλαδή και στο υπόλοιπο σύστηµα. Κάτι 
τέτοιο είναι µη επιθυµητό. Αντιθέτως, αυτό που επιθυµούµε είναι, οι αλλαγές σε µία 
κλάση να µένουν πλήρως αποµονωµένες από όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 
υπόλοιπες κλάσεις του συστήµατος.  
 
γ) Πολλές φορές είναι επιθυµητό να εξάγουµε από το σύστηµα κάποια κλάση / 
µέθοδο, ώστε να τη χρησιµοποιήσουµε σε κάποιο άλλο έργο λογισµικού (π.χ. µια 
κλάση «Clock», η οποία µοντελοποιεί ένα ρολόι σε ένα έργο λογισµικού, ίσως είναι 
ένα πολύ καλό ρολόι, οπότε θα ήταν καλή ιδέα να χρησιµοποιηθεί και σε κάποιο 
άλλο έργο λογισµικού ως έχει). Η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται «δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης» (software reusability) και γίνεται πολύ δυσκολότερη, όσο 
περισσότερο αυξάνεται η σύζευξη της υπό – επαναχρησιµοποίηση µονάδας µε τις 
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άλλες µονάδες του συστήµατος, γιατί γίνεται δυσκολότερη η ενσωµάτωση της στο 
νέο σύστηµα (πρέπει να υποστεί περισσότερες αλλαγές, ώστε να ενσωµατωθεί στο 
νέο σύστηµα) 

 
 
1.2 Εφαρµογή Αναδοµήσεων (Refactorings)  
 
     Η αντιµετώπιση των κακών οσµών σε ένα σύστηµα γίνεται, αφενός µε τον 
εντοπισµό τους, αφετέρου µε την εφαρµογή αναδοµήσεων στον υπό εξέταση κώδικα, 
προκειµένου να εξαλειφθούν οι κακές οσµές. Αναδόµηση είναι η διαδικασία, η οποία 
«αλλάζει τον κώδικα ενός συστήµατος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώνεται η 
εσωτερική του σχεδίαση, χωρίς να αλλάζει η εξωτερική συµπεριφορά του 
προγράµµατος» (Fowler 1999) . Με άλλα λόγια, η αναδόµηση θα πρέπει να βελτιώνει 
τη σχεδίαση του κώδικα, χωρίς όµως να αλλοιώνει επ’ ουδενί τη λειτουργικότητά 
του.  Η αναδόµηση µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, αναλόγως βέβαια 
και µε την συγκεκριµένη «κακή οσµή» την οποία αντιµετωπίζει, αλλά και από την 
πολυπλοκότητα του κώδικα στον οποίο πρέπει να εφαρµοσθεί. Ως εκτούτου, είναι 
φανερή η ανάγκη ανάπτυξης αυτοµατοποιηµένων τρόπων για τον εντοπισµό «κακών 
οσµών» σε έργα λογισµικού, όπως επίσης και για την εφαρµογή αναδοµήσεων. Ο 
εντοπισµός προβληµάτων και η εφαρµογή αναδοµήσεων µε το χέρι, είναι – πέρα από 
κάποιες απλές περιπτώσεις – ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, γι’ αυτό και είναι άκρως 
απαραίτητη η ανάπτυξη ειδικού λογισµικού, το οποίο να κάνει αυτή τη διαδικασία 
αυτόµατα.  
 
1.3 Σύντοµη Περιγραφή Προβλήµατος 

 
     O Νόµος της ∆ήµητρας αποσκοπεί στην ύπαρξη χαµηλής σύζευξης µεταξύ των 
µονάδων ενός έργου λογισµικού. Στην εικόνα 1.3.1 βλέπουµε µια κλάση µε µαύρο 
περίγραµµα (κλάση C). Οι κλάσεις κόκκινου χρώµατος αποτελούν τις λεγόµενες 
«φιλικές κλάσεις» της κλάσης C. Αυτό σηµαίνει ότι οι κλάσεις αυτές εµφανίζονται :  
 
1. ως παράµετροι των µεθόδων της C 
2. ως τύποι τοπικών αναφορών οι οποίες δηµιουργούνται δυναµικά σε µεθόδους της 
C 
3. ως επιστρεφόµενοι τύποι µεθόδων της C 
4. ως τύποι ιδιοτήτων της C 
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Εικόνα 1.3.1 Βλέπουµε µια κλάση C και τις  φιλικές και µη φιλικές της κλάσεις  
 

     Ο Νόµος της ∆ήµητρας επιβάλλει ότι κάθε µέθοδος f της κλάσης C θα πρέπει να 
καλεί µόνο µεθόδους φιλικών κλάσεων ως προς την κλάση C, προκειµένου να 
διατηρείται η σύζευξη µεταξύ των κλάσεων σε χαµηλά επίπεδα. Η εµφάνιση κλήσεων 
µεθόδων  µη φιλικών κλάσεων µέσα στην f συνεπάγεται παραβίαση του Νόµου της 
∆ήµητρας και άρα αύξηση της σύζευξης µεταξύ των κλάσεων του συστήµατος. Η 
κλάση C πρέπει να «µιλά» µόνο µε φιλικές της κλάσεις, για αυτό και ο Νόµος της 
∆ήµητρας είναι γνωστός και µε τη φράση «Να µη µιλάτε σε ξένους. Να µιλάτε µόνο 
σε φίλους σας.» Στα επόµενα κεφάλαια ακολουθεί ανάλυση του Νόµου της ∆ήµητρας 
και παρατίθενται διάφορες περιπτώσεις παραβιάσεων.  
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2. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ (LAW OF DEMETER) 
 
 
     Ο Νόµος της ∆ήµητρας (Law of Demeter) προτάθηκε από τους Karl Lieber – herr 
και Ian Holland το 1987 και αποτελεί ένα γενικό ευρετικό κανόνα (heuristic) για την 
ανάπτυξη λογισµικού, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
αναπτύσσονται οι µέθοδοι των κλάσεων ενός αντικειµενοστρεφούς συστήµατος. Η 
ονοµασία του προέρχεται από ένα έργο λογισµικού µε τίτλο «The Demeter Project», 
κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του οποίου διαπιστώθηκε η ανάγκη να διατυπωθεί ο 
συγκεκριµένος ευρετικός κανόνας .   
     Κάθε µονάδα λογισµικού θα πρέπει να έχει περιορισµένη γνώση των υπόλοιπων 
µονάδων. Θα πρέπει να γνωρίζει µόνο για τις µονάδες που σχετίζονται «στενά» µε 
αυτήν. Στα πλαίσια του συγκεκριµένου ευρετικού κανόνα ως µονάδα λογισµικού 
θεωρείται κάθε µέθοδος f µιας κλάσης C. Η µέθοδος f επιτρέπεται να καλεί : 

 
1. Άλλες µεθόδους της κλάσης C 
2. Μεθόδους κλάσεων που αποτελούν παραµέτρους της f 
3. Μεθόδους κλάσεων αντικείµενα των οποίων δηµιουργούνται στην f 
4. Μεθόδους κλάσεων που αποτελούν επιστρεφόµενους τύπους µεθόδων της C 
5. Μεθόδους κλάσεων που είναι µέλη δεδοµένων της C 
 
Οι κλάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 2 ως 5 ονοµάζονται «φιλικές κλάσεις» της 
C. 
 
     Ο Νόµος της ∆ήµητρας αποδίδεται επίσης µε τη φράση : «Να µιλάτε µόνο σε 
φίλους σας. Να µη µιλάτε σε ξένους» και αποτελεί µια ειδική περίπτωση µιας 
γενικότερης αρχής του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την 
οποία πρέπει πάντοτε να επιδιώκεται η µικρότερη δυνατή σύζευξη µεταξύ των 
µονάδων που αποτελούν ένα έργο λογισµικού.  
     Η τήρηση του νόµου της ∆ήµητρας έχει ως αποτέλεσµα  τη µείωση των 
εξαρτήσεων µεταξύ των κλάσεων και κατά συνέπεια την ευκολότερη κατανόηση και 
συντήρηση του συστήµατος.  
     Για την καλύτερη κατανόηση του Νόµου της ∆ήµητρας, παρουσιάζεται στη 
συνέχεια το γνωστό παράδειγµα του David Bock (Bock 2005), µε τίτλο « Το παιδί για 
τις εφηµερίδες, το πορτοφόλι και ο Νόµος της ∆ήµητρας » (The Paperboy, the Wallet 
and the Law of Demeter) . 
 
     Θεωρούµε ένα παιδί που κάνει διανοµή εφηµερίδων και το οποίο πληρώνεται από 
κάθε πελάτη που του παραδίδει µια εφηµερίδα. Το σύστηµά µας αποτελείται από τις 
εξής κλάσεις : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

     Η κλάση πορτοφόλι (Wallet) : Έχει ως ιδιότητα το ποσό που υπάρχει στο 
πορτοφόλι και κατάλληλες µεθόδους για την προσθήκη ή την αφαίρεση ενός ποσού. 
Ο κώδικας της κλάσης σε γλώσσα java είναι ο εξής : 
 

 
 
Ένα πιο σύνθετο πορτοφόλι θα µπορούσε να περιέχει µια δοµή δεδοµένων µε 
αναφορές προς πιστωτικές κάρτες, δίπλωµα οδήγησης, κάρτες µέλους σε συλλόγους 
κλπ. 
 
     Η κλάση Πελάτης (Customer) : Έχει ως ιδιότητες το όνοµα και το επώνυµο του 
πελάτη, καθώς και µια ιδιότητα Πορτοφόλι (Wallet myWallet), που αποτελεί 
αντικείµενο της κλάσης Wallet . Ο κατασκευαστής της κλάσης θέτει τιµές στις 
ιδιότητες και δηµιουργεί δυναµικά ένα αντικείµενο τύπου «Πορτοφόλι» 
προσθέτοντας ένα αρχικό ποσό : 
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     Η κλάση «Παιδί εφηµερίδων» (PaperBoy) : Περιλαµβάνει µια µέθοδο 
πληρωµής, µε παράµετρο τον πελάτη στον οποίο παραδίδεται η εφηµερίδα . 
 

 
 
Συνάρτηση main :  
 

 
      
     Η υλοποίηση της µεθόδου sellPaper( ) στην κλάση PaperBoy ισοδυναµεί µε το να 
πάρει το παιδί για τις εφηµερίδες το πορτοφόλι του πελάτη, να ελέγξει αν είναι 
επαρκές το ποσό για την πληρωµή και να εισπράξει µόνο του το ποσό πληρωµής. 
     Προφανώς στην πραγµατικότητα  κανένας λογικός άνθρωπος δε θα έδινε το 
πορτοφόλι του στο παιδί, για να εισπράξει µόνο του το ποσό της πληρωµής. Στην 
περίπτωση ενός πιο «σύνθετου» πορτοφολιού, το παιδί θα είχε πρόσβαση σε 
πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές κάρτες κλπ. Με άλλα λόγια στο αντικείµενο 
PaperBoy αποκαλύπτεται πολύ περισσότερη πληροφορία απ ότι χρειάζεται.  
     Υπό όρους αντικειµενοστρεφούς σχεδίασης, αυτό σηµαίνει ότι η κλάση PaperBoy 
«γνωρίζει» ότι ένας πελάτης έχει ένα πορτοφόλι και µπορεί να το διαχειριστεί. 
Όταν µεταγλωττίζεται η κλάση PaperBoy απαιτείται η ύπαρξη της κλάσης Customer, 
αλλά και της κλάσης Wallet. Αν τροποποιηθεί η κλάση Wallet( ) , τότε θα πρέπει να 
τροποποιηθεί και η κλάση Cusotmer (όπως είναι φυσικό), αλλά και η κλάση 
PaperBoy. 
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     Υπάρχει όµως ακόµη ένα κλασσικό πρόβληµα που µπορεί να δηµιουργηθεί. Έστω 
ότι ο πελάτης υπέστη απώλεια του πορτοφολιού του (λόγω κλοπής). Κάποιος σε µια 
οµάδα ανάπτυξης λογισµικού αποφασίζει ότι ένας καλός τρόπος µοντελοποίησης 
αυτής της κατάστασης είναι να θέσει την τιµή της αναφοράς myWallet σε null, 
προσθέτοντας µια µέθοδο της µορφής :  
 

public void setWallet(Wallet theWallet) { 
 
myWallet = theWallet; 
 
} 

 
στην κλάση Customer , και καλώντας την από τη main ως εξής :  
 
C1.setWallet (null);  
 
     Παρόλο που µια τέτοια σκέψη µπορεί να φαίνεται λογική αντιµετώπιση (καθώς ο 
κώδικας δεν υπαγορεύει µία συγκεκριµένη τιµή για την αναφορά myWallet), θα 
προκληθεί σφάλµα (εξαίρεση) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, καθώς στη µέθοδο 
sellPaper( ), καλείται µια µέθοδος µέσω µηδενικής αναφοράς (Null Pointer Exception 
). Η αποφυγή ενός τέτοιου προβλήµατος ελέγχοντας για την ύπαρξη µηδενικής 
αναφοράς στην κλάση PaperBoy θα ήταν αφύσικη και θα περιέπλεκε τον κώδικα. Η 
διατύπωση ενός τέτοιου ελέγχου σε φυσική γλώσσα θα ήταν : «Αν ο πελάτης έχει 
πορτοφόλι, έλεγξε το ποσό που έχει µέσα και αν αυτό επαρκεί, πάρε τα χρήµατα» 
(!!). 
     Η ορθή σχεδίαση στο συγκεκριµένο παράδειγµα επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 
του Νόµου της ∆ήµητρας , καθώς ένα παιδί για εφηµερίδες δε χρειάζεται να γνωρίζει 
ότι ένας πελάτης «έχει» ένα πορτοφόλι. Η κλάση Customer δε θα έχει πλέον µια  
µέθοδο getWallet( ), αλλά στη θέση της θα υπάρχει µία µέθοδος επιστροφής του 
ποσού που ζητείται :  
 

public class Customer { 
 
public float getPayment(float amount) { 
 
if (myWallet != null) { 
 
if (myWallet.getTotalMoney( ) > amount) { 
 
myWallet.subtractMoney(amount); 
return amount; 
 
} 
} 
return 0; 
}  
} 
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     Ο κώδικας της µεθόδου sellPaper( ) στην κλάση PaperBoy δε γνωρίζει την ύπαρξη 
του πορτοφολιού, αλλά συναλλάσσεται µε τον πελάτη καλώντας τη νέα µέθοδο 
getPayment( ) :  
 

public class PaperBoy { 
 
public void sellPaper(Customer theCustomer) { 
 
float moneyReceived = theCustomer.getPayment(payment); 
 
if(moneyReceived >= payment) 
System.out.println(“Thank you very much”); 
 
else 
System.out.println(“You cannot buy the paper!”); 
 
} 
} 

 
     Σύµφωνα µε το Νόµο της ∆ήµητρας, η κλάση PaperBoy θα πρέπει να µιλάει µόνο 
σε «φίλους» της . Η κλάση Customer είναι στενά σχετιζόµενη κλάση µε την κλάση 
PaperBoy , καθώς ένα αντικείµενο τύπου Customer αποτελεί παράµετρο της µεθόδου 
sellPaper( ) . Από την άλλη, η κλάση Wallet δεν είναι στενά σχετιζόµενη κλάση µε 
την  PaperBoy, καθώς δεν εµπίπτει σε καµία από τις 5 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν 
στην αρχή της ενότητας . 
     Το κυριότερο πλεονέκτηµα της νέας σχεδίασης είναι το γεγονός ότι η κλάση 
Wallet µπορεί πλέον να αλλάξει και η κλάση PaperBoy να παραµείνει πλήρως 
αποµονωµένη από µια τέτοια αλλαγή. Όσο η διασύνδεση προς την κλάση Customer 
παραµένει σταθερή, κανένας από τους πελάτες της κλάσης Customer δε χρειάζεται να 
γνωρίζει την ύπαρξη ενός νέου τύπου πορτοφολιού, µε διαφορετικές υπογραφές 
µεθόδων κλπ. Οι αλλαγές στον κώδικα της κλάσης Wallet δε διαδίδονται πλέον στο 
υπόλοιπο σύστηµα. 
     Επιπλέον, ένα ακόµα σηµαντικό «αντικειµενοστρεφές» πλεονέκτηµα, είναι ότι η 
υλοποίηση της µεθόδου getPayment( ) µπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς να 
επηρεάζονται οι πελάτες της κλάσης Customer. Με ποιο τρόπο θα συγκεντρωθούν τα 
χρήµατα για την πληρωµή (από το πορτοφόλι, από τα ψιλά στην κουζίνα, από το 
γείτονα κλπ) δεν ενδιαφέρει τις συνεργαζόµενες κλάσεις, στην προκειµένη περίπτωση 
την κλάση PaperBoy. 
     Η απόκρυψη ιδιοτήτων ωστόσο από τις κλάσεις – πελάτες, δηµιουργεί πολύ συχνά 
την ανάγκη για περισσότερες και πιο πολύπλοκες µεθόδους. Αυτό είναι ένα από τα 
µειονεκτήµατα του Νόµου της ∆ήµητρας. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο κώδικας 
της κλάσης Customer έγινε πιο περίπλοκος για την ικανοποίηση των αναγκών της 
διασύνδεσης προς την κλάση PaperBoy. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αντίστοιχη 
πολυπλοκότητα υπήρχε προηγουµένως στην κλάση PaperBoy και στη γενική 
περίπτωση πολυπλοκότητα θα είχαν όλες οι µέθοδοι στις διάφορες κλάσεις που 
χρησιµοποιούν την Customer. Η πολυπλοκότητα στη νέα σχεδίαση είναι εντοπισµένη 
σε µία µόνο κλάση. 
     ∆ύο περιπτώσεις στις οποίες η ανάγκη για εφαρµογή του Νόµου της ∆ήµητρας 
είναι µάλλον ξεκάθαρη είναι οι εξής : 
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1. Αλυσιδωτές προτάσεις εντολών get( ) (Περίπτωση απλής αλυσίδας κλήσεων) 
     Το πλέον προφανές σηµείο παραβίασης του Νόµου της ∆ήµητρας είναι τµήµατα 
κώδικα που έχουν επαναλαµβανόµενες εντολές get( ) (αλυσίδες εντολών get( )) : 
 
value = object . getX( ) . getY( ) . getTheValue( ) ;  
 
Η παραπάνω αλυσίδα υποδηλώνει ότι µια σειρά από κλάσεις έχουν υψηλή σύζευξη 
 
2. Πλήθος προσωρινών αντικειµένων (Περίπτωση αλυσίδας «σπασµένης» σε 
αναθέσεις)   
     Η χρήση αντικειµένων ως προσωρινές µεταβλητές εµφανίζεται συχνά στη θέση 
της προηγούµενης περίπτωσης :  
 
X tempX = object . getX( ); 
Y tempY = tempX . getY( ); 
Value value = tempY . getTheValue( ); 
 
και συνήθως εντοπίζεται δυσκολότερα.  
     Η παραβίαση του Νόµου της ∆ήµητρας είναι επίσης γνωστή µε την ονοµασία 
«Message Chain», ονοµασία που υποδηλώνει τη δηµιουργία «αλυσίδων» για τη 
µεταβίβαση µηνυµάτων. Η αλυσίδα αυτή µπορεί να είναι «αυτούσια», όπως στην 
περίπτωση των αλυσιδωτών προτάσεων εντολών get( ) , είτε «σπασµένη» σε 
αναθέσεις και κλήσεις, όπως στην περίπτωση των προσωρινών αντικειµένων. 
     Βεβαίως, ο Νόµος της ∆ήµητρας δεν πρέπει να εφαρµόζεται αδιακρίτως παντού. 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου µια κλάση πρέπει να επιστρέφει το ίδιο το περιεχόµενο 
αντικείµενο σε µια κλάση πελάτη. Για παράδειγµα, στη Java, κάθε κλάση που 
αποτελεί έναν υποδοχέα άλλων γραφικών συστατικών (όπως για παράδειγµα µια 
φόρµα), περιέχει ένα αντικείµενο που παίζει το ρόλο του διαχειριστή διάταξης ( 
Layout Manager), ο οποίος καθορίζει τη διάταξη των διαφόρων γραφικών 
συστατικών. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής διάταξης δεν θα πρέπει να 
αποκρύπτεται από τις κλάσεις πελάτες, για να µπορούν να ελέγχουν την εµφάνιση της 
γραφικής διασύνδεσης, «παραβιάζοντας» το Νόµο της ∆ήµητρας. 
     Συµπερασµατικά, ο Νόµος της ∆ήµητρας είναι ένας ευρετικός κανόνας που θα 
πρέπει να φαίνεται φυσιολογικός κατά τη σχεδίαση συστηµάτων, καθώς επιτυγχάνει 
τη µείωση της σύζευξης µεταξύ κλάσεων. Χρησιµοποιείται σε διάφορα πρότυπα 
σχεδίασης, όπως για παράδειγµα στα πρότυπα «Προσαρµογέας» και «Σύνθετο», όπου 
κάποιο αντικείµενο λειτουργεί ως «περιτύλιγµα» για άλλα αντικείµενα, 
αποκρύπτοντας την απευθείας πρόσβαση σε αυτά. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
 
 

3.1. Περιπτώσεις Παραβιάσεων 
 
3.1.1. Παραβίαση του Νόµου της ∆ήµητρας µέσω κλήσης µεθόδου 
 
     Ο πιο συνηθισµένος τρόπος παραβίασης του Νόµου της ∆ήµητρας είναι µέσω 
κλήσεων µεθόδων που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις πέντε κατηγορίες που  
προαναφέρθηκαν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 και επαναλαµβάνονται εδώ ως υπενθύµιση. 
 
Μια µέθοδος f µιας κλάσης C επιτρέπεται να καλεί : 
 
1. Άλλες µεθόδους της κλάσης C 
2. Μεθόδους κλάσεων που αποτελούν παραµέτρους της f 
3. Μεθόδους κλάσεων αντικείµενα των οποίων δηµιουργούνται στην f 
4. Μεθόδους κλάσεων που αποτελούν επιστρεφόµενους τύπους µεθόδων της C 
5. Μεθόδους κλάσεων που είναι µέλη δεδοµένων της C 
 
     Για να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, όταν µια µέθοδος f µιας κλάσης  C 
θέλει να χρησιµοποιήσει µια αναφορά προς αντικείµενο κάποιας άλλης κλάσης του 
συστήµατος προκειµένου να καλέσει µεθόδους της, τότε η αναφορά αυτή θα πρέπει : 
 
1. Nα είναι παράµετρος της f  
2. Να δηµιουργείται δυναµικά στο σώµα της f  
3. Να δηµιουργείται από κάποια µέθοδο που ανήκει στην κλάση C (factory method) 
4. Να αποτελεί ιδιότητα (field) της κλάσης C 
 
     Όταν η αναφορά αυτή δηµιουργείται από µια µέθοδο, η οποία δεν ανήκει στην 
κλάση C, τότε έχουµε παραβίαση του Νόµου της ∆ήµητρας. 
 
     Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, που η αναφορά δηµιουργείται από κάποια 
µέθοδο, η οποία δεν ανήκει στην κλάση C, αλλά την κληρονοµεί η C από κάποια 
άλλη κλάση του συστήµατος (λαµβάνοντας υπόψιν όλη την ιεραρχία 
κληρονοµικότητας για την κλάση C), καθώς επίσης και την περίπτωση που η µέθοδος 
ανήκει σε κάποια εξωτερική κλάση (outer class) της C. 
 
     Για να αποτελεί παραβίαση η κλήση µιας µεθόδου,  η οποία επιστρέφει µια 
αναφορά προς άλλη κλάση και καλείται στο σώµα µιας µεθόδου f µιας κλάσης C θα 
πρέπει : 
 
1. Να µην επιστρέφει αναφορά τύπου C   
2. Να µην είναι µέθοδος της κλάσης στην οποία βρισκόµαστε 
3. Να µην κληρονοµείται από κάποια άλλη κλάση (εξετάζεται όλη η ιεραρχία) 
4. Να µην ανήκει σε εξωτερική κλάση (outer class)  
5. Να µην ανήκει σε κλάση του συστήµατος (δηλ. σε κλάση του χρησιµoποιούµενου 
ide) 
 
     Στη συνέχεια δίνονται κάποια παραδείγµατα για καλύτερη κατανόηση των 
παραπάνω. Για την παρουσίαση των παραδειγµάτων θα χρησιµοποιηθούν οι κλάσεις 
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Α, Β, C και D ενός υποθετικού συστήµατος, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν σε αρκετά 
παραδείγµατα που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. 
 
public class B { 
 
private C myC; 
public C aC; 
 
public C getMyC( ) { 
return myC; 
} 
 
} 
 

public class C { 
 
private D myD; 
public D dD; 
 
public D getMyD( ) { 
return myD ; 
} 
 
public void c( ) {} 
 
} 

public class D { 
 
public void d( ) {} 
 
public int getValue( ) { 
return 1; 
} 
 
} 

 
Παράδειγµα 1 : 
 
public class A { 
 
private D myD; 
 
public void f(D aD) {  
 
f1( );  
 
aD.d( );  
 
D d1 = new D( );  
d1.d( ); 
 
D d2 = getAD( );  
d2.d( ); 
 
myD.d( );  
} 
 
public D getAD( ) { 
return new D( ); 
} 
 
public void f1( ){} 
 
} 

1. f1( ); 
ορθή κλήση της f1( ), διότι είναι µέθοδος 
της κλάσης A  
 
2. aD.d( );  
ορθή κλήση της d( ) , διότι η αναφορά aD 
µέσω της οποίας καλείται,                                
αποτελεί παράµετρο της µεθόδου f( ) 
 
3. d1.d( );  
ορθή κλήση της d( ), διότι η αναφορά d1 
µέσω της οποίας καλείται,              
δηµιουργείται δυναµικά µε τον τελεστή 
new 
 
4. d2.d( );  
ορθή κλήση της d( ), διότι η αναφορά d2 
µέσω της οποίας καλείται η µέθοδος 
δηµιουργείται µε µία µέθοδο της A 
(factory method)  
 
5. myD.d( );  
ορθή κλήση της d( ) , διότι η αναφορά 
myD µέσω της οποίας  καλείται η 
µέθοδος αποτελεί ιδιότητα της κλάσης Α 
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Παράδειγµα 2 : 
 
public class A { 
 
private B myB; 
 
public void f( ) { 
 
myB.getMyC( ).getMyD( ).d( ); 
} 
} 

myB.getMyC( ).getMyD( ).d( ); 
 
Η αλυσίδα κλήσεων αποτελεί παραβίαση του 
Νόµου της ∆ήµητρας και είναι τύπου απλής 
αλυσίδας κλήσεων. Η παραβίαση ξεκινά από την 
κλήση myB.getMyC( ), η οποία επιστρέφει 
αναφορά τύπου C, χωρίς η µέθοδος να ανήκει σε 
κάποια από τις επιτρεπτές κατηγορίες. 

 
Παράδειγµα 3 : 
 
public class A { 
 
private B myB; 
 
public void f( ) { 
 
C c = myB.getMyC( ); 
 
D d = c.getMyD( ); 
 
d.d( ); 
} 
} 
 

C c = myB.getMyC( ); 
 
D d = c.getMyD( ); 
 
d.d( ); 
     
Η πρώτη ανάθεση αποτελεί παραβίαση του Νόµου της 
∆ήµητρας, η οποία  οφείλεται στην κλήση 
myB.getMyC( ), η οποία επιστρέφει αναφορά τύπου C 
και έτσι στο σώµα της µεθόδου f δηµιουργείται µια 
αναφορά µε µη επιτρεπτό τρόπο. Στη συνέχεια η 
παραβίαση επεκτείνεται µε τη δηµιουργία ακόµα µιας 
αναφοράς και µε την κλήση µιας µεθόδου. Είναι  
περίπτωση παραβίασης τύπου «προσωρινών 
αντικειµένων» 

 
Παράδειγµα 4 : 
 
public class A  extends B { 
 
public void f( ) { 
 
getMyC( ).c( ); 
 
getMyC( ).getMyD( ).d( ); 
 
} 
 
} 

1. getMyC( ).c( );  
Η κλήση της c( ) είναι ορθή , διότι η 
getMyC( ) κληρονοµείται από την κλάση 
Β, οπότε ορθώς η Α την χρησιµοποιεί για 
να επιστρέψει αναφορά προς αντικείµενο 
άλλης κλάσης 
 
2. getMyC( ).getMyD( ).d( );  
Η κλήση της getMyD( ) αποτελεί 
παραβίαση, διότι επιστρέφει αναφορά 
προς αντικείµενο άλλης κλάσης, χωρίς η 
µέθοδος να ανήκει σε επιτρεπτή 
κατηγορία. 
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3.1.2 Παραβίαση του Νόµου της ∆ήµητρας µέσω κλήσης ιδιότητας  
 
     Η παραβίαση του Νόµου της ∆ήµητρας, δύναται να συµβεί, όχι µόνο µέσω 
κλήσεων µεθόδων, αλλά και µε τη χρήση δηµόσιων ιδιοτήτων κλάσεων (public 
fields), οι οποίες χρησιµοποιούνται κάποιες φορές αντί των «getter( )» µεθόδων. Η 
χρήση των δηµόσιων ιδιοτήτων αποτελεί πρωτίστως παραβίαση της «Αρχής της 
Ενσωµάτωσης», σύµφωνα µε την οποία οι ιδιότητες µιας κλάσεις πρέπει να 
παραµένουν ιδιωτικές και να προσπελαύνονται µόνο µέσω των µεθόδων της κλάσης, 
ώστε να µη µπορεί να τους δοθεί από το χρήστη κάποια µη επιτρεπτή τιµή, που θα 
έχει ως αποτέλεσµα κάποιο αντικείµενο της κλάσης να βρεθεί σε µη επιτρεπτή 
κατάσταση.  
     Ωστόσο η χρήση τους µπορεί να αποτελέσει επιπλέον και παραβίαση του Νόµου 
της ∆ήµητρας, γι΄αυτό και εξετάζονται στην παρούσα εργασία. 
 
Παράδειγµα 5 : 
 
public class A { 
 
private B myB; 
 
public void f( ) { 
 
this.myB.aC.c( ); 
} 
 
} 

Η κλήση  
 
this.myB.aC.c( ); 
 
είναι παραβίαση, η οποία οφείλεται στην 
ιδιότητα aC, η χρήση της οποίας 
ισοδυναµεί  µε την κλήση µιας µεθόδου 
της κλάσης Β, που θα επέστρεφε µια 
αναφορά τύπου C. H παραβίαση είναι 
τύπου απλής αλυσίδας κλήσεων. 
 

 
Παράδειγµα 6 : 
 
public class A { 
 
public void f( ) { 
 
D d = getAC( ).aD; 
 
d.d( ); 
} 
 
public C getAC( ) { 
return new C( ) ; 
} 
 
} 

Η ανάθεση  
 
D d  = getAC( ).aD; 
  
είναι παραβίαση, η οποία οφείλεται στην 
ιδιότητα aD, η χρήση της οποίας 
ισοδυναµεί  µε την κλήση µιας µεθόδου 
της κλάσης C που θα επέστρεφε αναφορά 
τύπου D. Η παραβίαση είναι τύπου 
προσωρινών αντικειµένων. 
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Παράδειγµα 7 : 
 
public class A extends B { 
 
private B myB; 
 
public void f( ) { 
 
C c = myB.aC; 
c.c( ); 
} 
 
} 

Η ανάθεση 
 
C c = myB.aC; 
 
δεν είναι παραβίαση, γιατί η ιδιότητα aC 
κληρονοµείται από την κλάση B. 
 
 
 
 

 
Για να αποτελεί παραβίαση η κλήση µιας ιδιότητας η οποία καλείται στο σώµα µιας 
µεθόδου f µιας κλάσης C θα πρέπει η ιδιότητα : 
 
1. Να είναι αναφορά προς κάποια κλάση 
2. Να µην είναι ιδιότητα της κλάσης C 
3. Να µην είναι τύπου C 
4. Να µην είναι ιδιότητα που κληρονοµείται από άλλη κλάση (εξετάζεται όλη η 
ιεραρχία) 
5. Να µην ανήκει σε εξωτερική κλάση 
 
 
 
 
3.2 ∆ιαδικασία Εντοπισµού 
 
3.2.1. Abstract Syntax Tree (AST) 
 
     Το AST αποτελεί ένα «δένδρο», το οποίο παρέχει µια αφηρηµένη αναπαράσταση 
όλων των στοιχείων τα οποία συντίθενται σε µια γλώσσα προγραµµατισµού για να 
σχηµατίσουν εκτελέσιµο κώδικα. Σε οποιοδήποτε κοµµάτι κώδικα τα πάντα µπορούν 
να αναλυθούν και να αναπαρασταθούν σε AST. Υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις για 
το AST, ανάλογα µε τη γλώσσα προγραµµατισµού που αναλύεται. Εδώ γίνεται χρήση 
του AST του Eclipse για τη γλώσσα Java. Στη συνέχεια θα δούµε ένα παράδειγµα για 
το πώς αναλύεται µια κλάση σε AST. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε το plugin 
ASTView, το οποίο αναπαριστά κώδικα σε µορφή AST 
[http://www.eclipse.org/jdt/ui/astview/index.php]. 
 
 
 

http://www.eclipse.org/jdt/ui/astview/index.php
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Εικόνα 3.2.1.1 Το διάγραµµα AST για ένα project 
 
     Το αρχείο .java µέσα στο οποίο βρίσκεται η κλάση, αποτελεί ένα CompilationUnit 
(A.java) στο AST, ενώ η κλάση αναπαρίσταται στο AST µε τον όρο Type. Γενικά, 
ένα αρχείο .java µπορεί να περιέχει πολλές κλάσεις, δηλαδή ένα Compilation Unit 
µπορεί να περιέχει πολλά Types. Αρχικά βλέπουµε το πακέτο στο οποίο ανήκει το 
Compilation Unit (εδώ δεν ανήκει σε κάποιο πακέτο), τα imports (0, το αρχείο δεν 
έχει imports), και τα Types (1, υπάρχει µια µόνο κλάση). Κάθε Type ορίζεται µε ένα 
TypeDeclaration (∆ήλωση ενός  Type, δηλαδή µιας κλάσης). 
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Εικόνα 3.2.1.2 Ο κόµβος BODY_DECLARATIONS 
 
     Στο σχήµα φαίνεται ο κόµβος BODY_DECLARATIONS. Τα  
BODY_DECLARATIONS µιας κλάσης είναι σχεδόν πάντα ιδιότητες (Field 
Declarations) και µέθοδοι (Method Declarations). ∆ιαβάζοντας και τους υπόλοιπους 
κόµβους µε τον ίδιο τρόπο, µπορεί κάποιος εύκολα να εξοικειωθεί µε το AST. 
     Το JDeodorant αφού διαβάσει ένα project, αποθηκεύει το AST του project, ενώ 
επίσης δηµιουργεί νέες κλάσεις που αποθηκεύουν τις διάφορες µονάδες που 
απαρτίζουν το project. Κάθε του project µοντελοποιείται µε την κλάση ClassObject, η 
οποία περιέχει ως ιδιότητα το αντίστοιχο TypeDeclaration, καθώς επίσης και 
πρόσθετες πληροφορίες για τη συγκεκριµένη κλάση. Παρόµοια, µια µέθοδος 
µοντελοποιείται ως ένα αντικείµενο της κλάσης  MethodObject, η οποία έχει ως 
ιδιότητα ένα MethodDeclaration, καθώς επίσης και πρόσθετες πληροφορίες για τη 
µέθοδο. Αρχικά δηµιουργείται ένα αντικείµενο της κλάσης SystemObject, το οποίο 
περιέχει όλα τα ClassObjects. Κάθε ClassObject περιέχει λίστες µε τα MethodObjects 
της κλάσης, τα FieldObjects (κλάση που µοντελοποιεί µια ιδιότητα κλάσης), 
ConstructorObjects (κλάση που µοντελοποιεί ένα κατασκευαστή) κ.ο.κ.   
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Εικόνα 3.2.1.3 Η µέθοδος της εικόνας δέχεται ως παράµετρο ένα Expression τύπου 
MethodInvocation και ένα αντικείµενο τύπου SystemObject και επιστρέφει το 

αντικείµενο MethodObject το οποίο περιέχει τη συγκεκριµένη µέθοδο. 
 
 

 
 

Εικόνα 3.2.1.4 Η µέθοδος της εικόνας δέχεται ως παράµετρο ένα Expression τύπου 
SimpleName και ένα αντικείµενο τύπου MethodObject και επιστρέφει true ή false, 
αναλόγως µε το αν το συγκεκριµένο SimpleName είναι µια τοπική µεταβλητή της 

µεθόδου ή όχι. 
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3.2.2 Μεθοδολογία Εντοπισµού 
 
     Η υλοποίηση του εντοπισµού της παραβίασης του Νόµου της ∆ήµητρας 
βασίστηκε κυρίως στη χρήση της κλάσης Expression του AST, η οποία 
περιλαµβάνει υποκλάσεις, κάθε µια εκ των οποίων µοντελοποιεί µια «έκφραση», που 
είναι δυνατόν να συναντήσουµε σε ένα κώδικα. Αναφέρουµε ονοµαστικά τις άµεσα 
παραγόµενες υποκλάσεις από την κλάση Expression : 
 

Name, IntegerLiteral, FloatingPointLiteral, CharacterLiteral, NullLiteral, 
BooleanLiteral, StringLiteral, TypeLiteral, ThisExpression, SuperFieldAccess, 
FieldAccess, Assignment, ParenthesizedExpression, ClassInstanceCreation, 
ClassInstanceCreation, ArrayCreation, ArrayInitializer, MethodInvocation, 
SuperMethodInvocation, ArrayAccess, InfixExpression, InstanceofExpression, 
ConditionalExpression, PostfixExpression, PrefixExpression, CastExpression, 
VariableDeclarationExpression   
 

Εικόνα 3.2.2.1 Οι υποκλάσεις της κλάσης Expression 
 
Στη συνέχεια αναφέρουµε ορισµένα παραδείγµατα υποκλάσεων της κλάσης 
Expression , τα οποία είναι και αυτά που χρησιµοποιήθηκαν κυρίως στην παρούσα 
εργασία : 
 

class MethodInvocation extends Expresssion 
Η κλάση MethodInvocation µοντελοποιεί την κλήση µιας µεθόδου.  
Ένα MethodInvocation είναι γενικά της µορφής  
 
Expression . Identifier ( ) 
 
Η ιδιότητα Expression µπορεί να είναι διαφόρων τύπου Expressions : 
 
foo( ) . bar( ) : Ένα MethodInvocation που έχει ως Expression  
επίσης ένα MethodInvocation 
 
super . foo( ) . bar( ) : Ένα MethodInvocation που έχει ως  
Expression ένα SuperMethodInvocation 

 
Εικόνα 3.2.2.2 Η κλάση MethodInvocation 
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class FieldAccess extends Expression 
Η κλάση FieldAccess µοντελοποιεί την πρόσβαση σε µία ιδιότητα κάποιας 
κλάσης. Ένα FieldAccess είναι γενικά της µορφής  
 
Expression . Identifier  
 
όπου ο Identifier είναι το αναγνωριστικό όνοµα της ιδιότητας. Το  
Expression που προηγείται του Identifier µπορεί να είναι  
 
α. Ένα thisExpression :   
this  .  fieldName 
 
b. Ένα MethodInvocation  :  
getX( )  .  fieldName  
 
c. Ένα FieldAccess  :  
this  .  field1  .  field2  .  fieldName  
ή   
getX( )  .  field1  .  fieldName   
 
 
Ένα FieldAccess πρέπει υποχρεωτικά να έχει ως ιδιότητα Expression έναν από 
τους τύπους  που προαναφέρθηκαν. 
Ένα Expression της µορφής  : 
 
field1  .  field2;  
 
ή 
 
field1  .  field2  .   field3; 
 
δε µοντελοποιείται από το ως AST ως ένα FieldAccess, αλλά ως ένα 
QualifiedName, όπως θα δούµε παρακάτω. 

 
Εικόνα 3.2.2.3 Η κλάση FieldAccess 

 
 
 
 
 
 
 



 26

class Name extends Expression 
Η κλάση Name χωρίζεται στις υποκλάσεις : 
 
3α) SimpleName: Η κλάση SimpleName µοντελοποιεί το οποιοδήποτε απλό 
όνοµα, το οποίο δεν αποτελεί κάποιο keyword, boolean literal (true ή false), ή null 
literal (null)  
 
bar . foo ( ) : Η ιδιότητα Expression για το διπλανό MethodInvocation είναι το 
SimpleName bar 
 
3β) QualifiedName :  
 
Ένα QualifiedName είναι της µορφής  
 
Name . SimpleName  
 
bar1 . bar2 : Ένα QualifiedName το οποίο έχεις ως ιδιότητα Name ένα 
SimpleName 
 
bar1  .  bar2  .  bar3 : Ένα QualifiedName το οποίο έχει ως ιδιότητα Name ένα 
QualifiedName  
 
Ένα Expression τύπου SimpleName µπορεί να αναπαριστά οποιοδήποτε απλό 
όνοµα, συνεπώς οι  
εκφράσεις  : 
 
System  .  out   
 
className  .  static_Field 
 
είναι τύπου QualifiedName 
 
όπως και οι εκφράσεις : 
 
field1  .  field2 
 
field1  .  field2  .  field3  
 
είναι επίσης τύπου QualifiedName 

    
Εικόνα 3.2.2.4 Η κλάση Name 

 
     Η διαφορά που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στην περίπτωση ενός Expression 
τύπου FieldAccess, όλα τα Identifiers που εµφανίζονται αποτελούν ιδιότητες 
κλάσεων. Σε ένα Expression τύπου QualifiedName αυτό δεν ισχύει, καθότι ένα 
SimpleName µπορεί να αναπαριστά οποιοδήποτε όνοµα, πλην των ονοµάτων που 
αναφέρθηκαν στην αρχή.   
     Τα Expressions τύπου MethodInvocation, FiedlAccess και QualifiedName είναι 
και αυτά που µπορούν να προκαλέσουν παραβίαση του Νόµου της ∆ήµητρας, 
καθότι µέσω αυτών των τύπων Expressions µπορούν να επιστραφούν αναφορές 
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προς κλάσεις. Για το λόγο αυτοί οι τύποι Expressions είναι και αυτά που εξετάζονται 
για τον εντοπισµό των παραβιάσεων. Ακολουθεί ένα παράδειγµα παραβίασης για 
κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τύπους Expression : 
 
public class C { 
 
public void f( ) { 
 
 
int a = myX . getY ( ) . getValue ( ); 
 
 
int  b = this . myX . aY . integer_field; 
 
 
int c = myX . aY . getValue( ); 
 
 
} 
 
} 

1. int a = myX . getY ( ) . getValue ( ) 
 
Παραβίαση µέσω του MethodInvocation 
myX. getY( ) 
 
 
2. int b = this . myX . aY . integer_field; 
 
Παραβίαση µέσω του FieldAccess 
this . myX. aY 
 
 
 
3. int c = myX . aY . getValue( ); 
 
Παραβίαση µέσω του QualifiedName  
myX . aY 

 
 
     Το πρώτο βήµα για την υλοποίηση του εντοπισµού είναι η εξαγωγή όλων των 
αλυσίδων κλήσεων που περιλαµβάνουν MethodInvocations, FieldAccesses και 
QualifiedNames και στη συνέχεια ο έλεγχος για το αν σε κάποια αλυσίδα κλήσεων 
επιστρέφεται αναφορά προς κλάση µε µη επιτρεπτό τρόπο. 
 
     Προς το σκοπό αυτό των γίνεται εξαγωγή όλων των Expressions τύπου 
MethodInvocation, FieldAccess και QualifiedName από το σώµα της υπο εξέταση 
µεθόδου. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια της κλάσης ExpressionExtractor που διαθέτει το 
Jdeodorant και η οποία αποτελεί ένα πάρα πολύ χρήσιµο εργαλείο στη διαδικασία 
ανάλυσης κώδικα, καθότι µας επιτρέπει να εξάγουµε από οποιοδήποτε τµήµα κώδικα 
όλα τα Expressions που επιθυµούµε.  
 
     Η µέθοδος που φαίνεται στην εικόνα δέχεται ως όρισµα µια αναφορά τύπου 
MethodBodyObject και εξάγει από αυτό όλα τα Expressions τύπου 
MethodInvocation, FieldAccess, QualifiedName. Στη συνέχεια τα τοποθετεί σε µία 
λίστα την οποία και επιστρέφει. 
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Εικόνα 3.2.2.5 Μέθοδος που επιστρέφει όλα τα Expressions τύπου 
MethodInvocation, FieldAccess, QualifiedName 

 
 
public void f( ) { 
 
Y y = this . foo  . getX( ) . myY; 
 
a . b . getW( ) . c ; 
 
} 
 

 
Εικόνα 3.2.2.6  

 
Η εφαρµογή της µεθόδου της εικόνας 3.2.2.5 µε παράµετρο το MethodBodyObject 
της µεθόδου της εικόνας 3.2.2.6 θα επιστρέψει µια λίστα µε τα Expressions µε τη 
σειρά που φαίνονται στον επόµενο πίνακα : 
  
Expression Expression Type StartPosition 
this . foo1 . getX( ) MethodInvocation S1 
a . b . getW( ) MethodInvocation S2 
this . foo1 FieldAccess S1 
this . foo1 . getX( ) . myY FieldAccess S1 
a . b . getW( ) . c FieldAccess S2 
a . b QualifiedName S2 
 
     Κάθε αντικείµενο τύπου Expression περιλαµβάνει την ιδιότητα startPosition, η 
οποία αναπαριστά µε έναν ακέραιο αριθµό τη θέση µέσα στο αρχείο του πηγαίου 
κώδικα, από όπου ξεκινά το συγκεκριµένο Expression. Κάθε Expression 
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περιλαµβάνει επίσης τη µέθοδο getStartPosition( ) , για την ανάκτηση της 
συγκεκριµένης ιδιότητας. 
     Στη συνέχεια τα Expressions που εξήχθησαν ταξινοµούνται σε αλυσίδες µε βάση 
την τιµή της ιδιότητας StartPosition.  
     Tα Expressions που ανήκουν σε µια κοινή αλυσίδα, έχουν κοινό StartPosition, το 
οποίο δεν µπορεί να είναι ίδιο µε το StartPosition οποιασδήποτε άλλης αλυσίδας του 
κώδικα, διότι το StartPosition είναι προφανώς ένα και µοναδικό για κάθε Expression. 
Άρα τα Expressions µε κοινό StartPosition ανήκουν υποχρεωτικά στην ίδια αλυσίδα 
κλήσεων. Με αυτό το σκεπτικό γίνεται και η αποµόνωση των αλυσίδων κλήσεων του 
κώδικα µιας µεθόδου : 
 

Expression Expression Type StartPosition 
this . foo1 . getX( ) MethodInvocation S1 
this . foo1 FieldAccess S1 
this . foo1 . getX( ) . myY FieldAccess  S1 

 
Expression Expression Type StartPosition 

a . b . getW( ) MethodInvocation S2 

a . b . getW( ) . c FieldAccess S2 
a . b QualifieName S2 

 
     Τέλος τα Expressions που ανήκουν σε κάθε αλυσίδα ταξινοµούνται µε βάση το 
µήκος που έχει το καθένα, ώστε να αποθηκεύονται µε τη σειρά που εµφανίζονται 
στην αλυσίδα στην οποία ανήκουν. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια της ιδιότητας length 
που αποτελεί ιδιότητα κάθε αντικειµένου της κλάσης Expression, και η οποία 
επιστρέφεται µέσω της αντίστοιχης µεθόδου getLength( ). Με αυτόν τον τρόπο 
σχηµατίζονται τελικά οι αλυσίδες κλήσεων για το παράδειγµα κώδικα της εικόνας. 
 
Αλυσίδα 1 : Y y = this . foo . getX( ) . myY; 
 

Expression Expression Type StartPosition 

this . foo1 FieldAccess S1 

this . foo1 . getX( ) MethodInvocation S1 

this . foo1 . getX( ) . myY FieldAccess  S1 

 
Αλυσίδα 2 : a . b . getW( ) . c ; 
 

Expression Expression Type StartPosition 
a . b QualifiedName S2 
a . b . getW( ) MethodInvocation S2 
a . b . getW( ) . c FieldAccess S2 

 
    Όλα τα Expressions που ανήκουν σε µια αλυσίδα εισάγονται σε ένα 
ArrayList<Expression> .  
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Για τις παραπάνω αλυσίδες θα δηµιουργηθούν τα ArrayLists : 
 
Αλυσιδα 1 :  { this . foo1,  this . foo1. getX( ), this . foo1 . getX( ) . myY } 
 
Αλυσίδα 2 : { a . b, a . b . getW( ),  a . b . getW( ) . c } 
 
     Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένας αριθµός από  ArrayLists, µε κάθε 
ArrayList να περιέχει όλα τα Expressions που αποτελεί τη συγκεκριµένη αλυσίδα 
κλήσεων. 
     Κάθε ArrayList εξετάζεται για να ελεγχθεί αν κάποιο Expression που βρίσκεται 
στη συγκεκριµένη αλυσίδα επιστρέφει αναφορά µε τρόπο που παραβιάζεται ο Νόµος 
της ∆ήµητρας. Ένα Expression τύπου MethodInvocation παραβιάζει το Νόµο της 
∆ήµητρας, αν επιστρέφει µια αναφορά προς κλάση και δεν ανήκει σε καµίά από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο 3.1.1. Ένα FieldAccess αποτελεί 
παραβίαση αν η συγκεκριµένη ιδιότητα που προσπελαύνεται δεν ανήκει στις 
επιτρεπτές κατηγορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1.2. Το ίδιο γίνεται και για 
τα Expressions τύπου QualifiedName, µε τον επιπλέον έλεγχο του αν η ιδιότητα 
SimpleName ενός QualifiedName αποτελεί ιδιότητα κάποιας κλάσης, καθότι ένα 
SimpleName µπορεί να αναπαριστά και άλλα πράγµατα πέρα από ιδιότητες, όπως 
ειπώθηκε και πριν.  
    Αν σε κάποια από τις αλυσίδες επιστρέφεται αναφορά µε µη επιτρεπτό τρόπο, τότε 
εξετάζεται αν η αλυσίδα αποτελεί δεξί µέλος ανάθεσης κάποιας τοπικής αναφοράς 
του σώµατος της µεθόδου. Αν αυτό δε συµβαίνει, τότε η αλυσίδα αποτελεί µια κακή 
οσµή τύπου απλής αλυσίδας κλήσεων. ∆ιαφορετικά αποτελεί κάποια παράνοµη 
ανάθεση η οποία είναι µέρος κάποιας κακής οσµής τύπου προσωρινών αντικειµένων. 
     H περίπτωση µιας απλής αλυσίδας κλήσεων µοντελοποιείται µε την κλάση 
MessageChain, ενώ η περίπτωση των προσωρινών αντικειµένων µε την κλάση 
ComplicatedMessageChain.  
     Η κλάση MessageChain περιέχει ως ιδιότητα µια δοµή τύπου 
ArrayList<Expression> , όπου αποθηκεύονται τα Expressions της αλυσίδας.  Η 
κλάση ComplicatedMessageChain, περιέχει ως ιδιότητα µια δοµή τύπου 
LinkedHashMap<> , όπου αποθηκεύονται οι παράνοµες αναθέσεις, καθώς και οι 
αντίστοιχες κλήσεις που γίνονται µέσω των δηµιουργούµενων τοπικών αναφορών. 
      
   
     Παρακάτω περιγράφουµε πιο αναλυτικά την όλη διαδικασία του εντοπισµού µε τη 
χρήση ενός παραδείγµατος  
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3.2.3 Υλοποίηση Εντοπισµού 
 

Στο διπλανό κώδικα εντοπίζεται µια 
κακή οσµή τύπου προσωρινών 
αντικειµένων και µία τύπου απλής 
αλυσίδας κλήσεων. 
 
Αλυσίδα κλήσεων 
 
∆ηµιουργία πρώτου προσωρινού 
αντικειµένου 
 
 
 
 
∆ηµιουργία δεύτερου προσωρινού 
αντικειµένου 
 

public class A { 
field1; 
field2; 
public void f( ) { 
 
field1 . getX( ) . foo( );             
 
Y y = this . field2 . aY; 
 
y . y( ); 
 
Z z; 
 
z = y . getZ( ); 
 
z . z1( ); 
 
z . z2( ); 
} 
} 

 
 
 
Βήµα 1 : Αρχικά αποµονώνονται όλα τα Expressions τύπου MethodInvocation, 
FieldAccess και QualifiedName :  
 

Expression StartPosition Τύπος 
field1.getX( ) S1 MethodInvocation 
field1.getX( ).foo( ) S1 MethodInvocation 
y.y( ) S3 MethodInvocation 
y.getZ( ) S4 MethodInvocation 
z.z1( ) S5 MethodInvocation 
z.z2( ) S6 MethodInvocation 
this.field2 S2 FieldAccess 
this.field2.aY S2 FieldAccess 
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Βήµα 2 : Στη συνέχεια οµαδοποιούνται οι εκφράσεις που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα 
κλήσεων : 
 

Αλυσίδες   StartPosition Expressions 
field1.getX( ).foo( ) S1 field1.getX( ) 

field1.getX( ).foo( ) 
this.field2.getY( ) S2 this.field2 

this.field2.getY( ) 
y.y( )                S3 y.y( ) 
y.getZ( )                S4 y.getZ( ) 
z.z1( )                S5 z.z1( ) 
z.z2( )                S6 z.z2( ) 

 
Βήµα 3 : Στη συνέχεια αποµονώνονται οι αλυσίδες στις οποίες επιστρέφονται 
αντικείµενα µε µη επιτρεπτό τρόπο : 
 

MessageChain  Expressions 
 

field1.getX( ).foo( ) 
 

 
field1.getX( ) 
field1.getX( ).foo( )  

this.field2.aY this.field2 
this.field2.aY 

y.getZ( ) y.getZ( ) 
 
Βήµα 4 : Εξετάζεται ποια από τα προηγούµενα MessageChains αποτελούν δεύτερα 
µέλη αναθέσεων ή αρχικοποιήσεων τοπικών αναφορών : 
 

Ανάθεση Κλήσεις µέσω τοπικής 
αναφοράς 

Y y = this.field2.aY; 
 

y.y( ) 

z = y.getZ( ); z.z( ), z.z1( ) 
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Βήµα 5 : Αποµονώνονται οι αναθέσεις που ανήκουν στην ίδια «σπασµένη» αλυσίδα, 
µαζί µε τις κλήσεις που η κάθε µία προκαλεί : 
 

Complicated Message 
Chain (κακή οσµή 
τύπου προσωρινών 
αντικειµένων) 

Υπεύθυνες Αναθέσεις Κλήσεις µέσω 
δηµιουργούµενων 
τοπικών αναφορών 
 

Y y = this.field2.aY; 
 
y.y( ); 
 
z = y.getMyZ( ); 
 
z.z1( ); 
z.z2( ); 

Y y = this.field2.aY; 
 
z = y.getMyZ( ); 
 

( Y y = this.field2.aY; ) 
y.y( ); 
 
( z = y.getMyZ( ); ) 
z.z1( ); 
z.z2( ); 
 

 
Βήµα 6 : Τέλος αποµονώνονται τα MessageChains, τα οποία δεν αποτελούν δεύτερα 
µέλη αναθέσεων σε τοπικές αναφορές : 
 

Message Chain (κακή 
οσµή τύπου απλής 

αλυσίδας)  

Expressions 

 
     field1.getX( ).foo1( ) 

field1 
field1.getX( ) 
field1.getX( ).foo1( )  

 
Προέκυψαν έτσι δύο κακές οσµές, µία τύπου προσωρινών αντικειµένων και µια 
τύπου απλής αλυσίδας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 34

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗΣ 
 
 
4.1. Περίπτωση Απλής Αλυσίδας Κλήσεων (MessageChain) 
 
Στο διπλανό κώδικα βλέπουµε µια 
αλυσίδα παραβίασης, η οποία αρχικοποιεί 
έναν ακέραιο. Η παραβίαση ξεκινά µε την 
κλήση της µεθόδου getMyC( ), η οποία 
επιστρέφει αναφορά τύπου C. 
 
 
 

public class A {  
 
private B myB; 
 
public void f ( ) { 
 
int t = myB.getMyC( ).aD.getValue( ); 
 
} 
} 

 
Εικόνα 4.1.1 Εντοπισµός της κακής οσµής στην κλάση Α 

 
     Η διαδικασία αναδόµησης θα δηµιουργήσει µια µέθοδο µέσα στο σώµα της 
κλάσης C, η οποία θα καλεί την getValue( ) µέσω της ιδιότητας aD και θα επιστρέφει 
έναν ακέραιο. Στη συνέχεια δηµιουργεί στο σώµα της κλάσης B µία µέθοδο, η οποία 
καλεί, µέσω της µεθόδου getMyC( ), τη µέθοδο που δηµιουργήθηκε στην κλάση C 
και επιστρέφει επίσης έναν ακέραιο. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται επαναληπτικά 
ανάλογα µε τον αριθµό των ενδιάµεσων κλάσεων.  
 
class  B { 
 
 
public int callGetValueInB( ) { 
 
return getMyC( ) . callGetValueInC( ); 
} 
 
} 

class C {  
 
public int callGetValueInC( ) { 
 
return aD . getValue( ); 
} 
 
} 

 
Εικόνα 4.1.2 Οι κλάσεις B και C µετά την αναδόµηση 

 
Πλέον στο σώµα της µεθόδου f 
επιστρέφεται η τιµή της getValue( ), 
χωρίς να σχηµατίζεται αλυσίδα κλήσεων, 
αλλά µέσω της µεθόδου 
callGetValueInΒ( ) που διαθέτει η κλάση 
Β. 

public class A {  
private B myB; 
 
public void f ( ) { 
 
int t = myB.callGetValueInB( ); 
 
} 
} 

 
Εικόνα 4.1.3 Η κλάση A µετά την αναδόµηση 
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4.2. Περίπτωση ∆ηµιουργίας Προσωρινών Αντικειµένων 
 

Στο διπλανό κώδικα βλέπουµε µια 
αλυσίδα παραβίασης, η οποία 
αρχικοποιεί έναν  
ακέραιο.  
Η παραβίαση ξεκινά µε  
την κλήση της µεθόδου  
getMyC( ), η οποία επιστρέφει 
αντικείµενο. 
 
 
 

public class A {  
 
private B myB; 
 
public void f ( ) { 
 
C c = myB . getMyC( ) ; 
 
c . c( ); 
 
D d = c . aD; 
 
int t = d . getValue( ) ; 
 
} 
} 

 
Εικόνα 4.2.1 Εντοπισµός της κακής οσµής στην κλάση A 

 
     Η διαδικασία αναδόµησης θα κάνει την ίδια διαδικασία µε πριν για τη µέθοδο 
getValue( ), ενώ επιπλέον θα δηµιουργήσει στην κλάση Β τη µέθοδο callCInB( ), η 
οποία καλεί τη µέθοδο c( ). 
 
class  B { 
 
 
public void callCInB( ) { 
      getMyC( ) .c( ); 
} 
 
public int callGetValueInB( ) { 
return getMyC( ).callGetValueInC( ); 
} 
} 

class C {  
 
 
public int callGetValueInC( ) { 
 
return aD.getValue( ); 
} 
 
} 

 
Εικόνα 4.2.2 Εντοπισµός της κακής οσµής στην κλάση A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 36

Πλέον στο σώµα της  
µεθόδου f( ) η µέθοδος  
c( ) δεν καλείται µέσω  
αλυσίδας, ενώ η µεταβλητή  
t παίρνει τιµή απευθείας µε  
κλήση της µεθόδου callGetValueInB( ) 
χωρίς τη δηµιουργία προσωρινού 
αντικειµένου 

public class A {  
 
private B myB; 
 
public void f ( ) { 
 
myB.callCInB( ); 
 
int t = myB.callGetValueInB( ); 
 
} 
} 

 
Εικόνα 4.2.3  H κλάση A µετά την αναδόµηση 

 
4.3 Σύνθετες Περιπτώσεις 
 
     Μια πιο σύνθετη περίπτωση στην επίλυση ενός bad smell τύπου «προσωρινών 
αντικειµένων» δηµιουργείται όταν οι τοπικές αναφορές που δηµιουργούνται από τις 
αλυσίδες – αναθέσεις, χρησιµοποιούνται και αλλού στον κώδικα, εκτός από την 
κλήση µεθόδων – ιδιοτήτων. 
 

public class A {  
 
private B myB; 
 
public void f ( ) { 
 
C c = myB . getMyC( ) ; 
 
c . c( ); 
 
D d = c . aD; 
 
int t = d . getValue( ) ; 
 
if(c != null && d.equalls(this.bar)) 
{...} 
 
} 
} 

public class A {  
 
private B myB; 
 
public void f ( ) { 
 
myB.callCInB( ); 
 
int t = myB.callGetValueInB( ); 
 
} 
} 

 
     Στην παραπάνω περίπτωση η αποµάκρυνση των αναθέσεων που αποτελούν την 
αλυσίδα της κακής οσµής, θα έχει ως αποτέλεσµα να προκληθεί σφάλµα στον 
κώδικά, αφού πλέον οι αναφορές c  και d δε θα δηλώνονται πουθενά. Μια 
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος είναι ναι µην αποµακρύνονται οι υπεύθυνες 
αναθέσεις, τις οποίες µπορεί εύκολα ο χρήστης να αποµακρύνει χειροκίνητα, αν οι 
αναφορές που δηµιουργούν δε χρησιµοποιούνται πουθενά, ώστε να µην παραµένουν 
οι κακές οσµές στον κώδικα. 
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     Μια δυσκολότερη περίπτωση παρατηρείται και στην περίπτωση της απλής 
αλυσίδας κλήσεων, όταν αυτή επιστρέφει µια αναφορά, η οποία δε χρησιµοποιείται 
στον κώδικα προκειµένου να καλέσει µεθόδους ή ιδιότητες, αλλά για άλλο σκοπό, 
π.χ. ως argument στην κλήση µιας µεθόδου :  
 

public class A { 
 
private B myB; 
 
public void f( ) { 
 
foo (myB.getMyC( ).getMyD( 
)); 
} 
}  

public class B { 
. . . 
 
public D callGetMyCInB( ) { 
return getMyC( ).getMyD( );  
} 
. . . 
} 

public class A {  
 
private B myB; 
 
public void f ( ) { 
 
foo(myB.callGetMyCInB( 
)) ; 
} 
}  

 
     Στο παραπάνω παράδειγµα η διαδικασία αναδόµησης θα δηµιουργήσει στην 
κλάση Β µια µέθοδο, η οποία παραβιάζει το Νόµο της ∆ήµητρας, καθότι 
σχηµατίζεται η αλυσίδα  getMyC( ).getMyD( ), η οποία επιστρέφει µια αναφορά 
τύπου C µε µη επιτρεπτό τρόπο.  
     Οι παραπάνω περιπτώσεις προτείνονται ως αντικείµενο µελλοντικής έρευνας στο 
ζήτηµα της παραβίασης του Νόµου της ∆ήµητρας. 
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
 
5.1 Παρουσίαση του Εργαλείου 
 
     Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε έχει δηµιουργηθεί από φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Το µεγαλύτερο µέρος του έχει γραφτεί από τον 
υποψήφιο διδάκτορα Νικόλαο Τσάνταλη.  
     Το JDeodorant αποτελεί ένα plug-in για το  eclipse της εταιρίας IBM, το οποίο 
αποτελεί ένα δηµοφιλές περιβάλλον ανάπτυξης λογισµικού για τη γλώσσα Java.  
     Το JDeodorant µέχρι τώρα ανιχνεύει και εξαλείφει 4 κακές οσµές : Feature Envy 
(Ζήλια χαρακτηριστικών), Type Checking (Έλεγχος Τύπο), Long Method (Μεγάλη 
µέθοδος) και Complex Method (Πολύπλοκη Μέθοδος). Η νέα λειτουργικότητα 
προστέθηκε µε την ανίχνευση της κακής οσµής MessageChain, καθώς επίσης και την 
προσθήκη της αντίστοιχης αναδόµησης.  
     Παρουσιάζουµε στη συνέχεια τα αποτελέσµατα εφαρµογής αναδοµήσεων σε ένα 
project (http://sourceforge.net/projects/thegoldenhasweg/) µε την επίδειξη 
στιγµιότυπων από τα στάδια του εντοπισµού και της αναδόµησης. Στο τέλος 
παρατίθεται πίνακας µε τα αποτελέσµατα για όλες τις κακές οσµές που εντοπίστηκαν. 
Μετά από κάθε αναδόµηση πραγµατοποιούσαµε τα junit test που διαθέτει το project, 
για να διαπιστωθεί η µη αλλοίωση της λειτουργικότητας του προγράµµατος. Πριν την 
εκτέλεση των αναδοµήσεων, όπως επίσης και µετά, τα junit test εκτελούνται µε 100% 
επιτυχία. Χρησιµοποιήθηκε επίσης και το eclemma (http://www.eclemma.org/), το 
οποίο αποτελεί ένα plugin για το eclipse που εξετάζει το ποσοστό του πηγαίου 
κώδικα που καλύπτεται από τα junit tests που διαθέτει το project, τόσο για όλο το 
λογισµικό, όσο και για κάθε επιµέρους µονάδα που το αποτελεί (κλάση, µέθοδος 
κλπ). Στην περίπτωση µας τα αποτελέσµατα του eclemma δείχνουν ότι το 98,4% 
περίπου του πηγαίου κώδικα καλύπτεται από τα junit tests, ποσοστό υπεραρκετό για 
να είµαστε σχεδόν βέβαιοι, ότι οποιαδήποτε τυχόν αλλοίωση του κώδικα κατά την 
εφαρµογή αναδοµήσεων θα εντοπισθεί από αντίστοιχο junit test.        

 
Εικόνα 5.1 Ο χρήστης επιλέγει από το µενού το eclemma να εξετάσει την κάλυψη 

από τα junit tests για το project 

http://www.eclemma.org/
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Εικόνα 5.2 Το eclemma υπολογίζει το ποσοστό κάλυψης από τα junit tests για κάθε 

µονάδα που απαρτίζει το λογισµικό. 
 
Στη συνέχεα περνούµε στη διαδικασία του εντοπισµού των κακών οσµών. Αρχικά ο 
χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από το µενού του JDeodorant ποια κακή οσµή θέλει να 
εντοπίσει (εικόνα 5.1) : 
 

 
Εικόνα 5.3 Επιλογή κακής οσµής από το µενού του JDeodorant 
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     Στη συνέχεια επιλέγει το project (ή το package, ή τη µέθοδο) που τον ενδιαφέρει 
και πατά το πλήκτρο εντοπισµού (εικόνα 5.2). Ο πίνακας που βρίσκεται στο κάτω 
µέρος της οθόνης γεµίζει µε τα αποτελέσµατα του εντοπισµού. Σε κάθε γραµµή του 
πίνακα υπάρχει µια κακή οσµή. 
     Με διπλό κλίκ σε κάποια γραµµή του πίνακα, γίνεται Highlight η αντίστοιχη κακή 
οσµή στον πηγαίο κώδικα : 
 

 
 

Εικόνα 5.4 Αριστερά φαίνεται το πλήκτρο εντοπισµού και δίπλα το πλήκτρο 
αναδόµησης (ανενεργό) 

 

 
 

Εικόνα 5.5 Εντοπισµός και στη συνέχεια Higjlight µιας κακής οσµής τύπου 
προσωρινών αντικειµένων 

 
     Στο σηµείο αυτό ο χρήστης θα αποφασίσει αν επιθυµεί να εφαρµόσει αναδόµηση. 
Πατώντας το πλήκτρο εφαρµογής (εικόνα 5.2), εµφανίζεται µια προεπισκόπηση του 
κώδικα όπως θα είναι µετά την εφαρµογή της αναδόµησης. Αυτή η δυνατότητα 
ονοµάζεται Preview Refactoring και είναι µια από τις δυνατότητες που µας παρέχει η 
βιβλιοθήκη ltk.core.refactoring του Eclipse, η οποία ενσωµατώθηκε στο JDeodorant.  
Βλέπουµε στην οθόνη τον Refactoring Wizard («Οδηγός αναδόµησης», εικόνα 5.4).  
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Εικόνα 5.6 Ο Οδηγός Αναδόµησης δείχνει τις αλλαγές που πρόκειται να συµβούν. 
Με πάτηµα του πλήκτρου OK πραγµατοποιούνται οι επιλεγµένες αναδοµήσεις 

 
     Το παράθυρο του Refactoring Wizard χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το επάνω τµήµα 
περιέχει τα αρχεία του πηγαίου κώδικα που θα υποστούν αναδόµηση. Αριστερά από 
κάθε αρχείο υπάρχει ένα checkbox, το οποίο αν ο χρήστης αποεπιλέξει, δε θα γίνει 
καµία αλλαγή στο συγκεκριµένο αρχείο.  Το κάτω τµήµα παρουσιάζει αναλυτικά την 
κάθε αλλαγή. Στο αριστερό τµήµα φαίνεται η κλάση πριν την αλλαγή και στο δεξί η 
κλάση µετά την αλλαγή. Πατώντας το πλήκτρο OK, πραγµατοποιείται η αναδόµηση.  
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Εικόνα 5.7 Ο κώδικας µετά την αναδόµηση. Η παράνοµη ανάθεση έχει φύγει, όπως 

επίσης και οι κλήσεις µέσω της τοπικής αναφοράς model, που είχε δηµιουργηθεί. 
 
     Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναίρεσης της αναδόµησης και επιστροφής του 
κώδικα στην προηγούµενη κατάσταση (δεξί κλίκ στον κώδικα της κλάσης που 
εντοπίστηκε η κακή οσµή + undo) :    
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Εικόνα 5.8 Με δεξί κλίκ στον κώδικα της κλάσης που εντοπίστηκε η κακή οσµή, ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει undo, επαναφέροντας τον κώδικα στην αρχική 

κατάσταση, όπως ήταν πριν την αναδόµηση 
 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο εντοπισµός µιας κακής οσµής τύπου απλής αλυσίδας 
κλήσεων : 
 

 
 

Εικόνα 5.9 Εντοπισµός µιας κακής οσµής τύπου απλής αλυσίδας κλήσεων 
 
Η ιδιότητα controller καλεί τη µέθοδο getModel( ) για την επιστροφή µιας αναφοράς 
τύπου Model, κάτι που παραβιάζει το Νόµο της ∆ήµητρας.  
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Εικόνα 5.10 Ο οδηγός αναδόµησης δείχνει τις αλλαγές που πρόκειται να συµβούν 
στις επιλεγµένες κλάσεις. 

 
 

 
 

Εικόνα 5.11 Ο κώδικας µετά την αναδόµηση. Η παράνοµη αλυσίδα έχει φύγει και 
καλείται πλέον µέθοδος φιλικής κλάσης 
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5.2. Αποτελέσµατα Μετρήσεων 
 

Τύπος κακής 
οσµής 

Απλή αλυσίδα 
κλήσεων 

∆ηµιουργία 
προσωρινών 
αντικειµένων 

Αλυσίδες που 
επιστρέφουν αναφορά 
χωρίς αυτή να καλεί 

µεθόδους 
 
Εντοπίστηκαν 
  

 
13 

  
5 

 
14 

 
∆ιορθώθηκαν 
 

 
13 

 
2 

δεν εφαρµόσθηκε 
αναδόµηση 

 
Εικόνα 5.12 Αποτελέσµατα εφαρµογής αναδοµήσεων στο project 

 
 
     Μετρήθηκε επίσης η µετρική CBO (Coupling Between Objects). Η συγκεκριµένη 
µετρική αποτελεί ένα µέτρο ποσοτικοποίησης της σύζευξης µεταξύ των κλάσεων 
ενός έργου λογισµικού. Η µέγιστη επιτρεπτή τιµή της είναι 30, είτε σε επίπεδο 
συνολικού project, είτε σε επίπεδο πακέτου ή κλάση. Μικρότερη τιµή της µετρικής 
συνεπάγεται µικρότερη σύζευξη µεταξύ των κλάσεων, άρα στόχος είναι η µείωση της 
τιµής της CBO. Η µικρότερη δυνατή τιµή της είναι 0 (καθόλου σύζευξη, ιδανική 
περίπτωση). 
     Η τιµή της µετρήθηκε πριν και µετά την εφαρµογή των αναδοµήσεων. Η µέτρησή 
της έγινε µε το λογισµικό Borland Together Architect 2006, το οποίο µεταξύ άλλων 
δυνατοτήτων, µας προσφέρει τη δυνατότητα µέτρησης διάφορων µετρικών 
λογισµικού.  
    Η τιµή της CBO είναι ίση µε 10 για το συνολικό project, ενώ δεν αλλάζει µετά την 
εφαρµογή των αναδοµήσεων. Επίσης µεταβολή της CBO δεν παρατηρείται ούτε σε 
επίπεδο πακέτου. Η τιµή της CBO µεταβάλλεται για µια κλάση, η οποία είναι και 
αυτή που υπέστη τις περισσότερες αναδοµήσεις.    
      
 

 
Επίπεδο Μέτρησης 
της µετρικής CBO 

 
Συνολικού project  

CBO = 10 

 
Πακέτου 

 
Κλάσης 

 
άλλαξε µετά τις 
αναδοµήσεις 
 

 
όχι 

 
όχι, για κανένα πακέτο 

 
ναι, για µια κλάση  

 
CBOπριν = 4 

 
CBOµετά = 3 

 
 

Εικόνα 5.13 Αποτελέσµατα για τη µετρική CBO  
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