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Περίληψη 

 

Η αποτίμηση της ποιότητας του λογισμικού είναι μια διαδικασία χρήσιμη για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με χαρακτηριστικά όπως η ευκολία 

κατανόησης, ελέγχου, τροποποίησης και επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού. Η 

προσπάθεια για την ποσοτικοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών έχει γίνει 

μέσω της χρήσης ενός μεγάλου αριθμού προτεινόμενων μετρικών, χωρίς όμως να 

υπάρχει επαρκής εμπειρική επιβεβαίωση για την επιτυχή αντιστοίχηση της κάθε 

μετρικής σε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται, στα πλαίσια της προσπάθειας για 

συνεισφορά στην εμπειρική αυτή επιβεβαίωση, ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ 

μετρικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αντικειμενοστραφούς 

λογισμικού και των χαρακτηριστικών ποιότητας που εκφράζονται μέσω δύο 

πραγματικών δεικτών συντηρησιμότητας,  του μέσου χρόνου διόρθωσης των 

σφαλμάτων και της πυκνότητας των σφαλμάτων. Η διερεύνηση αυτή έγινε 

αξιοποιώντας έργα λογισμικού ανοικτού κώδικα που ήταν διαθέσιμα σε 

αποθετήρια πηγαίου κώδικα και δεδομένα από το σύστημα καταγραφής 

σφαλμάτων που χρησιμοποιείται για αυτά τα έργα λογισμικού. Μετά τον 

υπολογισμό των επιλεγμένων μετρικών και των αντίστοιχων δεικτών 

συντηρησιμότητας, επιχειρήθηκε η στατιστική διερεύνηση της μεταξύ τους 

συσχέτισης με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ενδεχόμενη 

επίπτωση της κάθε μετρικής στους εξεταζόμενους δείκτες συντηρησιμότητας. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: μετρικές λογισμικού, πραγματικοί δείκτες συντηρησιμότητας, 

αποθετήρια κώδικα, συστήματα καταγραφής σφαλμάτων 
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Abstract 

 

The assessment of software quality is a useful process for drawing conclusions 

about features such as ease of understanding, checking, modification and reuse of 

software. An attempt has been made to quantify the quality characteristics through 

the use of a large number of proposed software metrics, but without an adequate 

empirical confirmation of the successful matching of each metric to specific quality 

characteristics. 

 

In the present paper, in an effort to contribute to this empirical confirmation, 

we studied the degree of correlation between metrics used for evaluation of object-

oriented software and the quality characteristics expressed through two 

maintainability indices, namely the average time of defect resolution and the of 

defects density. This study was performed using open source software projects that 

were available in source code repositories and data from the bug tracking system 

used for these software projects. After the calculation of the selected metrics and 

maintainability indices, we attempted to investigate their statistical correlation in 

order to draw conclusions about the possible impact of each metric to the examined 

maintainability indices. 

 

Keywords: software metrics, real maintainability indices, source code repositories, 

bug tracking systems 
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1. Εισαγωγή 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης 

μεταξύ οκτώ μετρικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

αντικειμενοστρεφούς λογισμικού και δύο πραγματικών δεικτών συντηρησιμότητας 

ώστε να ανιχνευθούν οι μετρικές με τη μεγαλύτερη σημαντικότητα όσον αφορά 

στην επίδρασή τους σε υψηλού επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

 

Η κύρια συνεισφορά της εργασίας συνίσταται στην εξέταση της επίδρασης των 

μετρικών στο δείκτη συντηρησιμότητας του μέσου χρόνου διόρθωσης των 

σφαλμάτων, κάτι που δεν έχει διερευνηθεί αρκετά καθώς στις περισσότερες 

διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές εξετάζεται η επίδραση  στον αριθμό σφαλμάτων 

ή στην πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος. Επίσης λείπουν οι βιβλιογραφικές 

αναφορές στην μεθοδολογία που ακολουθήσαμε σχετικά με την επικέντρωση της 

μελέτης σε επίπεδο έργου ή υποέργου, καθώς οι περισσότερες μελέτες  έχουν γίνει 

σε επίπεδο κλάσης. 

 

Η  διάρθρωση της εργασίας παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις έννοιες της ποιότητας λογισμικού και 

των μετρικών λογισμικού. Επίσης γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση εργασιών 

που προηγήθηκαν και είχαν ανάλογο αντικείμενο. 

 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά τα γενικά χαρακτηριστικά των 

συστημάτων καταγραφής σφαλμάτων και στη συνέχεια η παρουσίαση εξειδικεύεται 

στο σύστημα καταγραφής σφαλμάτων Bugzilla.  

 

Στο 4ο Κεφάλαιο διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις, παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα οι μετρικές που αξιοποιήθηκαν, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία 
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που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων και τέλος παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά των δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

 

Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

δεδομένων, γίνεται σχολιασμός τους και ακολουθεί αναφορά στις απειλές για την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων αυτών. 

 

Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά 

από την ανάλυση των δεδομένων και ακολουθούν προτάσεις για μελλοντική 

εργασία πάνω στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

2.1 Ποιότητα Λογισμικού 

 

Ένα από τα μεγέθη των οποίων η συσχέτιση θα διερευνηθεί στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας είναι η συντηρησιμότητα, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των 

χαρακτηριστικών ποιότητας. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να γίνει μία σύντομη 

αναφορά στην έννοια της ποιότητας του λογισμικού, καθώς και να παρουσιαστούν 

τα βασικότερα μοντέλα ποιότητας και πρότυπα βάσει των οποίων μπορεί να 

αναπτυχθεί ποιοτικό λογισμικό. 

 

Ο ορισμός της ποιότητα σύμφωνα με τον από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) δίνεται στο πρότυπο ISO 8402 είναι «Ποιότητα είναι το 

σύνολο των χαρακτηριστικών μίας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να 

ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες». Ωστόσο, πολλοί άλλοι 

ορισμοί έχουν δοθεί για να περιγράψουν την έννοια της ποιότητας. Ένας από τους 

πρώτους διατυπώθηκε από την Αμερικανική Κοινότητα Ποιοτικού Ελέγχου 

(American Society for Quality Control, ASQC) είναι ο εξής: “Ποιότητα είναι η 

συλλογή των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του προϊόντος που σχετίζονται με τη 

δυνατότητά του να εκπληρώνει τις ζητούμενες ανάγκες των πελατών” (American 

Society for Quality Control, 1978). Ένας απλός ορισμός για την ποιότητα δίνεται από 

τον Philip Crosby (1979), έναν από τους πρωτοπόρους στα θέματα της ποιότητας: 

«Ποιότητα είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των χρηστών». Παρόμοιος είναι 

και ο ορισμός του Joseph Juran (1980) που είναι επίσης ένας από τους 

πρωτοπόρους της ποιότητας: «Ποιότητα είναι η καταλληλότητα προς χρήση». 

Υπάρχουν αντίστοιχοι ορισμοί κι από άλλους συγγραφείς, όπως του Feigenbaum 

(1983) που αναφέρει: «Ποιότητα είναι η συλλογή των χαρακτηριστικών 

σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης, δια μέσου των οποίων το προϊόν κατά τη 

χρήση του θα εκπληρώσει τις προσδοκίες των πολιτών»  και του Aubrey (1985): 

«Ποιότητα είναι η συμμόρφωση με τυποποιημένες προδιαγραφές που 
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περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και έχουν βασιστεί στις 

ανάγκες και προσδοκίες των πελατών». 

 

Αν και οι ορισμοί της ποιότητας είναι πολλοί, το κοινό στοιχείο τους είναι πως 

θεωρούν ότι η ποιότητα του προϊόντος είναι άμεσα συνυφασμένη με τις ανάγκες 

των πελατών (χρηστών για το λογισμικό) και την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

 

 

Ποιότητα Προϊόντος και Ποιότητα Λογισμικού 

 

Στη βιομηχανική παραγωγή υλικών αγαθών χρησιμοποιούνται τεχνικές 

δειγματοληψίας και στατιστικές μέθοδοι όπως τα διαγράμματα ελέγχου, ώστε να 

εντοπίζονται γρήγορα τα προβλήματα στη διαδικασία παραγωγής που μπορούν να 

οδηγήσουν σε παραγωγή ποσοτήτων προϊόντων χαμηλής ποιότητας, με βασικό 

στόχο τον έλεγχο της απόκλισης από τις αρχικές ποιοτικές προδιαγραφές. Η 

διαδικασία παραγωγής βασίζεται: α) στη δημιουργία ενός μοντέλου το οποίο 

πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές και β) στη μαζική παραγωγή προϊόντων που 

είναι παρόμοια (μέσα στα όρια που καθορίζουν οι ποιοτικές προδιαγραφές) με το 

πρωτότυπο. Το αντικείμενο της ποιότητας λογισμικού βασίζεται τόσο στην από 

κοινού εφαρμογή των τεχνικών διασφάλισης της ποιότητας των υλικών αγαθών 

(τεχνικών που αναπτύχθηκαν αρκετά χρόνια πριν από την εμφάνιση της παραγωγής 

λογισμικού), όσο και στην εφαρμογή τεχνικών της τεχνολογίας λογισμικού 

(επιστημονικού κλάδου που αναπτύχθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της γενικευμένης 

ανάπτυξης λογισμικού). 

 

Λόγω του ότι η έννοια της ποιότητας λογισμικού είναι αρκετά αφηρημένη και 

δεν επιτρέπει τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων προέκυψε η ανάγκη επιμερισμού 

της ποιότητας σε χαρακτηριστικά τα οποία θα συνθέτουν την έννοια της ποιότητας. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά ονομάζονται παράγοντες ποιότητας (quality factors). 

Παράγοντες ποιότητας είναι ομάδες χαρακτηριστικών τα οποία συνθέτουν την 

ποιότητα ενός προϊόντος, έχουν την ελάχιστη δυνατή επικάλυψη μεταξύ τους και 

είναι επαρκείς για τη σύνθεση της ποιότητας. Η διαδικασία διάσπασης της 
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ποιότητας σε παράγοντες ποιότητας και του εντοπισμού των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των οποίων η διασφάλιση είναι σημαντική για το εκάστοτε έργο 

(με στόχο τη διενέργεια μετρήσεων για τον έλεγχο αυτών των χαρακτηριστικών), 

αποτελεί μια βασική διαδικασία κάθε προγράμματος ποιότητας λογισμικού. Το 

σκεπτικό αυτό παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τον McCall 

(1977) και τον Boehm (1978). Ο Garvin (1984) ορίζει την ποιότητα ως μία 

πολύπλοκη και πολυπρόσωπη έννοια που μπορεί να περιγραφεί με πέντε 

διαφορετικές θεωρήσεις: 

1. Εμπειρική θεώρηση: η ποιότητα είναι κάτι που μπορεί να αναγνωριστεί 

εμπειρικά, αλλά όχι να οριστεί ούτε να επιτευχθεί πλήρως. 

2. Θεώρηση από την πλευρά του χρήστη: αντιμετωπίζει την ποιότητα ως 

καταλληλότητα για χρήση. 

3. Κατασκευαστική θεώρηση: αντιμετωπίζει την ποιότητα ως ικανοποίηση των 

κατασκευαστικών προδιαγραφών του χρήστη. 

4. Θεώρηση προϊόντος: η ποιότητα ταυτίζεται με τα ενδογενή χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. 

5. Θεώρηση βάσει της αξίας: η ποιότητα εξαρτάται από το ποσό που διατίθεται να 

πληρώσει ο χρήστης για το προϊόν. 

 

Ανάλογα με τη θεώρηση της ποιότητας, προκύπτουν και αντίστοιχοι 

παράγοντες ποιότητας που συνεισφέρουν στην «ποιότητα του προϊόντος». Αυτοί οι 

παράγοντες μπορεί να διαφέρουν για την επιχείρηση που αναπτύσσει το λογισμικό 

(θεώρηση του κατασκευαστή) σε σχέση με αυτούς που ενδιαφέρουν τους τελικούς 

χρήστες. Ακόμη μπορεί να βασίζονται σε πολιτισμικές ή κοινωνικές αντιλήψεις για 

την ποιότητα. Η συστηματοποίηση των αντιλήψεων οδήγησε στη δημιουργία των 

μοντέλων ποιότητας, στα οποία η ποιότητα του προϊόντος διασπάται σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να μετρηθούν με τις κατάλληλες 

μετρικές. 
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Μοντέλα Ποιότητας και Πρότυπα 

 

Μοντέλο Ποιότητας είναι ένα σχήμα που βοηθά την πιο άμεση κατανόηση της 

ποιότητας του λογισμικού. Τα μοντέλα ποιότητας διασπούν την ποιότητα σε 

επιμέρους παράγοντες – οι οποίοι και τη συνθέτουν – ώστε αυτή να γίνεται άμεσα 

αντιληπτή και εύκολα μετρήσιμη. Τα μοντέλα ποιότητας, εφόσον ορίζουν 

παράγοντες υψηλού επιπέδου, δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς ανάπτυξης 

λογισμικού να προβλέψουν καλύτερα τη συντήρησή του και στους 

προγραμματιστές να συνδυάσουν τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του, 

ώστε να παράγουν ποιοτικό λογισμικό. Οι παράγοντες ποιότητας 

κατηγοριοποιούνται ως προς: 

 

1. Τον τελικό χρήστη: 

α) λειτουργικότητα (functionality) είναι η δυνατότητα του λογισμικού να παρέχει 

λειτουργίες που ικανοποιούν δηλωμένες ή/και συνεπαγόμενες ανάγκες υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες. 

β) ευχρηστία (usability) είναι η δυνατότητα του λογισμικού να λειτουργεί 

αποτελεσματικά και αποδοτικά παρέχοντας ικανοποίηση στους τελικούς χρήστες. 

 

2. Την ομάδα ανάπτυξης: 

α) συντηρησιμότητα (maintainability) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται με την προσπάθεια που απαιτείται για να ενσωματωθούν 

τροποποιήσεις στις απαιτήσεις και να υλοποιηθούν αλλαγές στο λογισμικό. 

β) ελεγξιμότητα (testability) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που σχετίζονται 

με την προσπάθεια που απαιτείται για τον έλεγχο του βαθμού στον οποίο το 

λογισμικό ικανοποιεί τις προδιαγραφές χρήσης και λειτουργίας χωρίς λάθη ή 

απώλειες. 

γ) επαναχρησιμοποιησιμότητα (reusability) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών 

που σχετίζονται με την απαιτούμενη προσπάθεια για επαναχρησιμοποίηση είτε 

ενός τμήματος είτε όλου του λογισμικού. 
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δ) μεταφερσιμότητα (portability) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται με τη δυνατότητα του λογισμικού να μεταφέρεται από ένα περιβάλλον 

σε άλλο. 

 

3. Την κοινότητα των χρηστών: 

α) αξιοπιστία (reliability) το σύνολο των χαρακτηριστικών που δίνουν στο λογισμικό 

τη δυνατότητα να διατηρεί το υψηλό επίπεδο απόδοσής του υπό καθορισμένες 

συνθήκες και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

β) αποδοτικότητα (efficiency) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν 

την επίδοση του λογισμικού και τους πόρους που χρησιμοποιούνται υπό 

καθορισμένες συνθήκες. 

 

 

Μοντέλο του McCall ή μοντέλο FCM 

 

Το μοντέλο του McCall (1977) αναπτύχθηκε για τo US Air Force Rome Air 

Development Center από το Jim McCall και τους συνεργάτες του. Το μοντέλο αυτό 

εστιάζει στο τελικό προϊόν (εκτελέσιμο κώδικα) και αναγνωρίζει βασικά γνωρίσματα 

από την πλευρά του χρήστη τα οποία ονομάζονται παράγοντες ποιότητας (quality 

factors). Οι παράγοντες ποιότητας που προτείνει ο McCall είναι οι εξής έντεκα: 

1. Χρησιμότητα (Usability) 

2. Ακεραιότητα (Integrity) 

3. Αποδοτικότητα (Efficiency) 

4. Ορθότητα (Correctness) 

5.  Αξιοπιστία (Reliability) 

6. Συντηρησιμότητα (Maintainability) 

7. Ελεγξιμότητα (Testability) 

8. Ευελιξία (Flexibility) 

9. Επαναχρησιμοποιησιμότητα (Reusability) 

10. Μεταφερσιμότητα (Portability) 

11. Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 
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Οι παράγοντες αυτοί περιγράφουν τη συμπεριφορά του συστήματος, αλλά 

είναι πολύ υψηλού επιπέδου για να μετρηθούν άμεσα. Για το λόγο αυτό 

διασπώνται σε χαμηλότερου επιπέδου χαρακτηριστικά που ονομάζονται κριτήρια 

ποιότητας (quality criteria) και σχετίζονται περισσότερο με την παραγωγή και το 

σχεδιασμό λογισμικού. Τα κριτήρια ποιότητας περιγράφουν εσωτερικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, μιας και αυτά είναι που επηρεάζουν τα εξωτερικά 

του χαρακτηριστικά. Απαιτείται όμως και ένα επιπλέον στάδιο εκλέπτυνσης στο 

οποίο ένας αριθμός από χαμηλού επιπέδου μετρήσεις αντιστοιχίζεται σε κάθε 

κριτήριο ποιότητας και ονομάζονται μετρικές (metrics). Τα συστατικά αυτά δίνουν 

στο μοντέλο του McCall το όνομα FCM (Factors – Criteria -Metrics). 

 

 

Μοντέλο του Boehm 

 

Το μοντέλο του Boehm (1978) ακολουθεί παρόμοια ιεραρχική δομή με αυτή του 

μοντέλου του McCall. Στο μοντέλο του Boehm η ποιότητα της εφαρμογής διασπάται 

σε πρωταρχικές χρήσεις (primary uses) και κάθε μία από αυτές σε ενδιάμεσες 

κατασκευές (intermediate constructs) – ανάλογες με τους παράγοντες και τα 

κριτήρια ποιότητας του μοντέλου του McCall. Κάθε μία από τις ενδιάμεσες 

κατασκευές διασπάται περαιτέρω σε πρωτογενείς κατασκευές (primitive constructs) 

που μετρούνται άμεσα με μετρικές (metrics). Το μοντέλο του Boehm ακολουθεί τη 

λογική της εκλέπτυνσης της ποιότητας σε χαρακτηριστικά τα οποία είναι άμεσα 

μετρήσιμα με την κατάλληλη μετρική – όμοια με το μοντέλο του McCall. Δεν είναι 

όμως τόσο καλά δομημένο όσο αυτό του McCall. Για παράδειγμα, η γενικευμένη 

εφαρμογή διασπάται στην πρωταρχική χρήση της συντηρησιμότητας 

(maintainability) και στην ενδιάμεση κατασκευή της μεταφερσιμότητας (portability). 
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Πρότυπο ISO 9126 

 

Το πρότυπο ISO 9126 (ISO 1991) αποτελεί ένα μοντέλο ποιότητας λογισμικού 

που εξελίχθηκε σε διεθνές πρότυπο από το διεθνή οργανισμό τυποποίησης ISO. Ως 

μοντέλο ποιότητας λογισμικού διαφέρει από τα προγενέστερα μοντέλα τόσο στην 

ορολογία όσο και στη δομή καθώς είναι απόλυτα ιεραρχικό. 

 

Στο ISO 9126 κάθε χαρακτηριστικό ανήκει αυστηρά σ’ ένα παράγοντα ποιότητας 

χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις. Επίσης, κάθε χαρακτηριστικό είναι ορατό στο 

χρήστη και δεν αποτελεί εσωτερικό χαρακτηριστικό του προϊόντος. Με αυτή τη 

λογική, το ISO 9126 αντικατοπτρίζει περισσότερο τη θεώρηση από την πλευρά του 

χρήστη, σε αντίθεση με τα δύο προγενέστερα μοντέλα που αντικατοπτρίζουν την 

προσέγγιση της ομάδας ανάπτυξης. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο, 

αν και πρότυπο, πολλές επιχειρήσεις (οι ομάδες ανάπτυξης, δηλαδή) εμμένουν 

ακόμη και σήμερα στο FCM μοντέλο. Άλλοι λόγοι είναι ότι το ISO 9126 δεν ορίζει 

καθαρά πως μπορούν να μετρηθούν απευθείας τα επιμέρους χαρακτηριστικά του 

και η μη καλά ορισμένη διάσπαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών σε επιμέρους 

υποχαρακτηριστικά. 

 

Η λειτουργικότητά του είναι η δυνατότητα του λογισμικού να εμπεριέχει όλες 

τις απαιτούμενες λειτουργίες, κι εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά: 

1. Καταλληλότητα (suitability) που είναι η παροχή από το λογισμικό κατάλληλου 

συνόλου υπηρεσιών για προκαθορισμένο έργο και επιδιώξεις του χρήστη. 

2. Ακρίβεια (accuracy) που είναι η δυνατότητα του λογισμικού να παρέχει σωστά 

και αποδεκτά αποτελέσματα ή ενέργειες. 

3. Διαλειτουργικότητα (interoperability) που είναι η δυνατότητα του λογισμικού να 

αλληλεπιδρά με ένα ή περισσότερα προεγκατεστημένα ή προκαθορισμένα 

συστήματα. 

4. Ασφάλεια (security) που είναι η δυνατότητα του λογισμικού να προλαμβάνει 

αθέλητη προσπέλαση και να αντιστέκεται σε εσκεμμένες επιθέσεις που σκοπό 

έχουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικές ή τη μη 

εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της περιεχόμενης πληροφορίας ή του 
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προγράμματος, με σκοπό είτε να αποκτήσει ο εισβολέας κάποιο πλεονέκτημα είτε 

να παρεμποδίσει εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 

του προγράμματος. 

 

 

Σχήμα 2.1.1 Το πρότυπο ISO 9126 

 

Στο Σχήμα 2.1.1 παρουσιάζεται το πρότυπο ISO 9126. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προτύπου: 

 

Η αξιοπιστία που είναι η δυνατότητα του λογισμικού να λειτουργεί με σταθερό 

και συγκεκριμένο τρόπο κάτω από καθορισμένες συνθήκες, εμπεριέχει τα 

χαρακτηριστικά: 
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1. Ωριμότητα (maturity) που είναι η δυνατότητα να αποφεύγονται προβλήματα που 

είναι αποτέλεσμα λογικών λαθών στο λογισμικό. 

2. Ανεκτικότητα σε λάθη (fault tolerance) που είναι η υποστήριξη από το λογισμικό 

καθορισμένου επιπέδου εφαρμογής σε περιπτώσεις λαθών στο λογισμικό ή 

παραβιάσεων στο περιβάλλον διεπαφής. 

3 Ανακτησιμότητα (recoverability) που είναι η θεμελίωση από το λογισμικό του 

επιπέδου των εφαρμογών και η αποκατάσταση των δεδομένων που άμεσα 

επηρεάζονται σε περίπτωση αποτυχίας. 

 

Η ευχρηστία που σχετίζεται με την ευκολία αντίληψης, εκμάθησης, χρήσης και 

ικανοποίησης του χρήστη, εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά: 

1. Κατανοησιμότητα (understandability) που είναι η ιδότητα του λογισμικού να 

καθιστά το χρήστη ικανό να καταλάβει πότε αυτό είναι κατάλληλο για τις ανάγκες 

του και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο έργο και συνθήκες χρήσης. 

2. Ευκολία εκμάθησης (learnability) που αφορά το βαθμό ευκολίας στον οποίο ο 

χρήστης μπορεί να μάθει την εφαρμογή. 

3. Ευκολία χειρισμού (operability) που είναι η δυνατότητα του λογισμικού να 

καθιστά το χρήστη ικανό να χειρίζεται και να ελέγχει την εφαρμογή. 

 

Η αποδοτικότητα που είναι η ικανότητα του λογισμικού να αποδίδει στο 

σύνολο των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, κάτω από καθορισμένες συνθήκες, 

εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά: 

1. Χρονική συμπεριφορά (time behavior) που είναι η ικανότητα του λογισμικού να 

παρέχει καθορισμένο και αποδεκτό χρόνο απόκρισης και εκτέλεσης διαδικασίας ή 

ενεργειών σε καθορισμένες συνθήκες. 

2. Αξιοποίηση πόρων (resource behavior) που είναι το επίπεδο χρήσης 

συγκεκριμένων πόρων σε καθορισμένο χρόνο, όταν εκτελείται μια διαδικασία σε 

καθορισμένες συνθήκες. 

 

Η συντηρισιμότητα που σχετίζεται με την ευκολία του λογισμικού να 

τροποποιείται, εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά: 
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1. Αναλυσιμότητα (analyzability) που είναι η δυνατότητα διάγνωσης του βαθμού 

ανεπάρκειας ή των βλαβών ή λαθών στο λογισμικό ή στα τμήματα που έχουν 

τροποποιηθεί. 

2. Τροποποιησιμότητα (changeability) που είναι η ευκολία υλοποίησης αλλαγών και 

τροποποίησης του λογισμικού. 

3. Σταθερότητα (stability) που είναι η δυνατότητα ελαχιστοποίησης ανεπιθύμητων 

αποτελεσμάτων που οφείλονται στις τροποποιήσεις του λογισμικού. 

4. Ελεγξιμότητα (testability) που είναι η δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας του 

λογισμικού που έχει τροποποιηθεί, ή πρόκειται να τροποποιηθεί. 

 

Τέλος, η μεταφερσιμότητα που σχετίζεται με τη δυνατότητα του  λογισμικού να 

μπορεί να μεταφερθεί από ένα περιβάλλον σε άλλο. 

1. Προσαρμοστικότητα (adaptability) που είναι η δυνατότητα του λογισμικού να 

μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να εκτελεστεί σε διαφορετικά λειτουργικά 

περιβάλλοντα χωρίς να απαιτεί διαφορετικές πρακτικές χρήσης. 

2. Ευκολία εγκατάστασης (installability) που είναι η δυνατότητα εγκατάστασης σε 

κάποιο περιβάλλον. 

3. Δυνατότητα συνύπαρξης (conformance) που αφορά τη δυνατότητα συνύπαρξής 

του ως ανεξάρτητου λογισμικού σε περιβάλλον κοινό με άλλες εφαρμογές. 

4. Αντικαταστασιμότητα (replacability) που είναι η δυνατότητα του λογισμικού να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τμήμα ενός άλλου λογισμικού. 

 

 

Μέθοδοι Διεξαγωγής Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού 

 

Ορισμένες μέθοδοι διεξαγωγής μετρήσεων ποιότητας χρησιμοποιώντας τις 

εσωτερικές μετρικές είναι: 

 Μετρικές λογισμικού του Halstead, που μετρούν αριθμήσιμα στοιχεία του 

λογισμικού και σχετίζονται με το μέγεθος του πηγαίου κώδικα όπως αριθμός 

γραμμών, αριθμός τελεστών, αριθμός εντολών (Halstead 1975). 

 Μετρική κυκλωματική πολυπλοκότητας, που εξετάζει το γράφο ροής του      

προγράμματος (McCabe 1976). 
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 Μετρική πολυπλοκότητας δομών δεδομένων του Tsai, που εφαρμόζεται στα 

δεδομένα του προγράμματος πριν την τελική έκδοση του πηγαίου κώδικα (Tsai et 

al. 1986). 

 Μετρικές που υπολογίζουν το ποσοστό των σχολίων του πηγαίου κώδικα, 

εξάγοντας έτσι συμπεράσματα για το εάν ο κώδικας είναι επαρκώς 

σχολιασμένος, ποιες μέθοδοι-συναρτήσεις είναι πιο πολύπλοκες κλπ. 

 Μετρικές McCabe, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα για εξαγωγή 

συμπερασμάτων για το ποιες συναρτήσεις είναι πιο πολύπλοκες και εάν αυτές 

μπορούν να διαιρεθούν για να γίνουν πιο απλές κλπ. 

 Συνδυασμό των ανωτέρω μετρικών, για παράδειγμα, συναρτήσεις που 

παρουσιάζουν υψηλή τιμή των μετρικών McCabe και για κάποιο λόγο δε 

μπορούν να διαιρεθούν, θα πρέπει να έχουν επαρκές ποσοστό σχολίων. 

 

Οι εξωτερικές μετρικές, οι οποίες που αφορούν στη λειτουργικότητα, την 

πολυπλοκότητα, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και τη συντηρησιμότητα 

του λογισμικού, είναι πιο κοντά στην έννοια της ποιότητας και μετρούν το βαθμό 

στον οποίο ο χρήστης είναι ευχαριστημένος από το προϊόν αλλά δεν είναι 

αυτοματοποιήσιμες ούτε προσφέρουν αντικειμενικά κριτήρια ώστε τα 

αποτελέσματά τους να είναι άμεσα ερμηνεύσιμα. 

 

Συμπερασματικά, οι μετρήσεις βοηθούν στην παραγωγή ποσοτικών περιγραφών, 

μέσω των οποίων καθίστανται κατανοητές οι συμπεριφορές και τα αποτελέσματα. 

Η χρήση των βοηθά στην επιλογή καλύτερων τεχνικών και εργαλείων, για τον 

έλεγχο και τη βελτίωση των προϊόντων, των διαδικασιών και των πόρων. Για αυτούς 

τους λόγους, οι μετρήσεις έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι στην ποιοτική διαδικασία 

ανάπτυξης του λογισμικού. 
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2.2 Μετρικές Λογισμικού 

 

Οι μετρήσεις είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα πολλών δραστηριοτήτων της 

ανάπτυξης λογισμικού, παρέχοντας ποσοτική και αντικειμενική θεώρηση των 

δυνατοτήτων και αδυναμιών των διαδικασιών, προϊόντων και πόρων. Έχουν 

εισαχθεί στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού προκειμένου να ικανοποιηθεί η 

ανάγκη ελέγχου ανάπτυξης λογισμικού και η παραγωγή ποιοτικά υψηλότερων 

αποτελεσμάτων. Από τα μέσα δεκαετίες του ‘70 όταν προτάθηκαν οι πρώτες 

μετρικές λογισμικού, ένας μεγάλος αριθμός μετρικών έχει προταθεί στα επόμενα 

έτη. Ο πολλαπλασιασμός των μετρικών ακολουθήθηκε από πρακτικότερες 

προτάσεις σχετικά με το πώς να ερμηνευτούν τα  αποτελέσματα από τις μετρικές, 

και από μεθόδους συνδυαστικών μετρικών στις μεθοδολογίες μέτρησης. 

 

Στην ανάπτυξη λογισμικού, οι μετρήσεις διεξάγονται με τη χρησιμοποίηση των 

μετρικών. Η μέτρηση είναι η διαδικασία από την οποία αριθμοί ή σύμβολα 

ορίζονται για τις ιδιότητες οντοτήτων στον πραγματικό κόσμο ώστε να περιγράφουν 

τέτοιες οντότητες σύμφωνα με τους σαφώς καθορισμένους κανόνες [Fen97]. Ο 

Fenton ορίζει τη μετρική ως μία εμπειρική και αντικειμενική αντιστοίχηση ενός 

αριθμού ή συμβόλου σε μία οντότητα με σκοπό να χαρακτηρίσει ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό της. Οι μετρικές χωρίζονται σε (Pressman 1997): 

 Mετρικές προϊόντος (product metrics) 

 Mετρικές έργου (project metrics) 

 Mετρικές διαδικασίας (process metrics) 

 

Οι μετρικές προϊόντος σχετίζονται με το προϊόν, για παράδειγμα τον πηγαίο 

κώδικα ή τις δηλώσεις ελέγχου. Χωρίζονται σε δύο επιπλέον κατηγορίες:  

α) Eσωτερικές, όπως αριθμός γραμμών (LOC), χρόνος εκτέλεσης, σφάλματα του 

κώδικα. 

β) Eξωτερικές, όπως λειτουργικότητα (functionality), ποιότητα (quality), 

πολυπλοκότητα (complexity), αποτελεσματικότητα (efficiency), αξιοπιστία 

(reliability), συντηρησιμότητα (maintainability).  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών 

μετρικών και πιο συγκεκριμένα, πώς οι εσωτερικές μετρικές ερμηνεύονται σε 

εξωτερικές, ώστε να είναι άμεσα μετρήσιμες. Επίσης, οι εσωτερικές μετρικές είναι 

πιο εύκολα αυτοματοποιήσιμες από τις εξωτερικές μετρικές καθώς η μέτρηση των 

γραμμών του κώδικα είναι πολύ εύκολη σε σχέση με το τη μέτρηση το πόσο 

ευχαριστημένος είναι ο χρήστης από τις υπηρεσίες που προσφέρει το λογισμικό. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των εσωτερικών μετρικών είναι ότι έχουν μικρότερη 

συχνότητα λαθών, γιατί μετρούν πολύ καθορισμένα χαρακτηριστικά του 

λογισμικού, για παράδειγμα τον αριθμό των γραμμών. Αντίθετα, οι εξωτερικές 

μετρικές είναι υψηλού επιπέδου, και έτσι βρίσκονται πιο κοντά στην έννοια της 

ποιότητας. Επιπλέον, τα αποτελέσματά τους είναι άμεσα ερμηνεύσιμα. 

 

Οι μετρικές έργου χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό στρατηγικής, σχετίζονται 

με την τακτική εκτέλεσης του έργου και καθορίζουν τη ροή του και τις τεχνικές που 

θα ακολουθηθούν. 

 

Οι μετρικές διαδικασίας μετρούν τη διαδικασία κατασκευής ενός προϊόντος, για 

παράδειγμα το σχεδιασμό, τη συγγραφή κώδικα, τους απαιτούμενους πόρους. 

 

 

Μετρικές Μη Αντικειμενοστρεφούς Λογισμικού 

 

Οι μετρικές λογισμικού που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή αφορούν μη  

αντικειμενοστρεφές λογισμικό,  χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιες από αυτές δε 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κώδικα γραμμένο σε αντικειμενοστρεφή 

γλώσσα προγραμματισμού. Κατατάσσονται στις εσωτερικές μετρικές του τελικού 

προϊόντος, επομένως εστιάζουν σε αυτοματοποιήσιμες μετρήσεις του πηγαίου 

κώδικα. Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένες από τις πιο γνωστές μετρικές 

προϊόντος που εφαρμόζονται στον τελικό κώδικα του λογισμικού. 
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Average Module Length (Fenton 1994): Πρόκειται για μία μετρική της 

τμηματοποίησης ενός προγράμματος. Ορίζεται ως το μέσο μήκος των τμημάτων 

(modules) του. 

 

Chen Metric (Fenton 1994): Εξετάζει την εντροπία ενός προγράμματος. 

 

Decision Count (Fenton 1994), (Conte 1986): Μετρά τη λογική δομή ενός 

προγράμματος. Ορίζεται από τον αριθμό των δηλώσεων ελέγχου (υπό συνθήκη 

δηλώσεις και ανακυκλώσεις). 

 

Executable Statements (Fenton 1994): Μετρική μεγέθους. Ορίζεται ως ο αριθμός των 

εκτελέσιμων εντολών (executable statements) ενός προγράμματος. Μετρά τις 

διαφορετικές εντολές στην ίδια γραμμή ως διαφορετικές και αγνοεί τα σχόλια, τις 

δηλώσεις δεδομένων και τις δηλώσεις κεφαλίδων. 

 

Extent Of Reuse (Fenton 1994): Μετρά το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης κώδικα σε 

ένα υπάρχον πρόγραμμα.  

 

Function Count (Conte 1986), (Lorenz 1994): Ορίζεται από τον αριθμό των 

συναρτήσεων (functions) ενός προγράμματος. Συνάρτηση θεωρείται μια συλλογή 

εκτελέσιμων εντολών που πραγματοποιούν μια συγκεκριμένη εργασία και οι 

δηλώσεις των παραμέτρων που διαχειρίζονται οι εντολές αυτές. 

 

Hausen Metric On Modularity (Fenton 1994): Μετρική της τμηματοποίησης ενός 

προγράμματος που περιγράφει την ολική τμηματοποίηση σε σχέση με ειδικές της 

θεωρήσεις.  

 

Live Variables (Conte 1986): Στόχος της μετρικής αυτής είναι να χαρακτηρίσει τη 

ροή των δεδομένων μέσα σε ένα τμήμα (module). Τα δεδομένα (data items) κάθε 

εντολής ενός προγράμματος ονομάζονται «ζωντανές μεταβλητές» (live variables). H 

μετρική μετρά για κάθε γραμμή κώδικα πόσες μεταβλητές βρίσκονται σε χρήση και 

ορίζει LV = (αριθμός live variables) / (αριθμός εντολών) για κάθε διαδικασία. 
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Lines Of Code (Fenton 1994), (Conte 1986), (Lorenz 1994): Μετρά τον αριθμό των 

γραμμών κώδικα. Παραλλαγές της είναι οι μετρικές που μετράνε τον αριθμό των 

κενών γραμμών, του εκτελέσιμου κώδικα, των γραμμών του πηγαίου κώδικα ή το 

ποσοστό σχολίων. 

 

McCabe’s Essential Complexity Measure (Fenton 1994): Μετρά την πολυπλοκότητα 

της δομής σε ένα πρόγραμμα. Για ένα πρόγραμμα με γράφο ροής G, η βασική 

πολυπλοκότητα ορίζεται ως ev(G) = v(G) - m, όπου v(G) = e – n + 2 η κυκλωματική 

πολυπλοκότητα του γράφου ροής G και m o αριθμός των υπογράφων ροής του 

γράφου G που είναι D-structured primes (είναι δηλαδή οι εντελώς στοιχειώδεις 

δομές D0, D1, D2 ή D3). Μετρά πόσο πρέπει να «μειωθεί» o γράφος ροής, δηλαδή 

να αποσυντεθεί σε στοιχειώδεις δομές που είναι D-primes. Με άλλα λόγια, το ev 

μετρά την κυκλωματική πολυπλοκότητα αυτού που απομένει μετά την αποσύνθεση 

όλων των δομημένων υπογράφων ροής. 

 

Reach Ability (Conte 1986), (Shepperd 1993): Μετρά τη λογική δομή του 

προγράμματος. Η μετρική αυτή σχετίζεται με τον αριθμό των λαθών και τον χρόνο 

εντοπισμού τους. 

 

Tree Impurity (Fenton 1994): Η μετρική αυτή ορίζει τον αριθμό m(G) από το γράφο G 

του συστήματος. Ο m(G) ισούται με το πόσο απέχει από ένα δένδρο o γράφος 

αυτός. Όσο το m τείνει στο μηδέν, τόσο καλύτερος είναι o σχεδιασμός του 

συστήματος. 

 

 

Μετρικές Αντικειμενοστρεφούς Λογισμικού 

 

Λόγω του ότι οι αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού είναι 

διαφορετικές σε σχέση με αυτές του συναρτησιακού, οι μετρικές που ασχολούνται 

με το αντικειμενοστρεφές λογισμικό θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές αυτές, αν 

και ορισμένες από τις «αντικειμενοστρεφείς» μετρικές αποτελούν μία παραλλαγή 

των «μη αντικειμενοστρεφών». Οι «αντικειμενοστρεφείς» μετρικές εστιάζουν στα 
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σημεία εκείνα του πηγαίου κώδικα που ακολουθούν τις αρχές του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. 

 

Όπως και για τις «μη αντικειμενοστρεφείς» μετρικές, έτσι και για τις 

«αντικειμενοστρεφείς» ο Pressman (1997) χωρίζει τις μετρικές λογισμικού σε 

κατηγορίες, ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης του λογισμικού που εφαρμόζονται: στη 

φάση της ανάλυσης απαιτήσεων, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης (μετρικές για τον 

πηγαίο κώδικα), του ελέγχου και της συντήρησης. Παράλληλα, όμως, οι μετρικές 

χωρίζονται σε: 

 

Μετρικές κλάσης (class-oriented metrics): Οι μετρικές της κατηγορίας αυτής 

ασχολούνται με τις λειτουργίες (operations) και τα γνωρίσματα (attributes) μίας 

κλάσης, τις σχέσεις της κλάσης με τις υποκλάσεις και την κληρονομικότητα, τις 

σχέσεις της κλάσης με άλλες κλάσεις.  Οι γνωστότερες μετρικές της κατηγορίας 

αυτής είναι: 

 CK Metrics Suite (Chidamber 1994): αποτελείται από έξι μετρικές, οι οποίες 

αναλύονται περισσότερο στη συνέχεια:  

1. Πολυπλοκότητα  ανά Κλάση (Weighted Methods per Class, WMC). 

2. Βάθος του Δένδρου Κληρονομικότητας (Depth of the Inheritance Tree, DIT).  

3. Αριθμός Άμεσων Απογόνων (Number of Children, NOC). 

4. Σύζευξη μεταξύ Κλάσεων (Coupling between Object Classes, CBO) 

5. Απόκριση για μία Κλάση (Response for a Class, RFC). 

6. Έλλειψη Συνεκτικότητας στις Mεθόδους (Lack of Cohesion in Methods, LCOM).  

 Metrics by Lorenz and Kidd (Lorenz 1994): είναι ένα σύνολο μετρικών που 

προτάθηκαν από τους Lorenz και Kidd. Οι σημαντικότερες από αυτές επίσης 

αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Μετρικές λειτουργίας (operation-oriented metrics): Οι σημαντικότερες μετρικές 

της κατηγορίας αυτής είναι (Lorenz 1994):  

α) Μέσο Μέγεθος Λειτουργίας (Average Operation Size). 

β) Πολυπλοκότητα Λειτουργίας  (Operation Complexity). 
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γ) Μέσος Αριθμός  Παραμέτρων ανά Λειτουργία (Average Number of Parameter per 

Operation) . 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μετρικές που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγηση αντικειμενοστρεφούς λογισμικού. 

 

Average Method Size (Lorenz 1994): Υπολογίζει το μέσο μέγεθος των μεθόδων μίας 

κλάσης. 

 

Class Size (Lorenz 1994): Μετρά το μέγεθος μίας κλάσης. Ορίζεται ως ο συνολικός 

αριθμός των λειτουργιών (total number of operations) ή ο συνολικός αριθμός των 

γνωρισμάτων (number of attributes). 

 

Class Cohesion (Lorenz 1994): Μετρά τη συνοχή μιας κλάσης, κάτι που καθορίζεται 

από τις σχέσεις μεταξύ των μεθόδων της. 

 

Class Coupling (Lorenz 1994), (Chidamber 1994): Μετρά τον αριθμό των κλάσεων 

που συνδέονται και το βαθμό της σύνδεσης μιας κλάσης με τις άλλες. 

 

Direct Class Coupling: Μετρά το πλήθος των κλάσεων με τις οποίες μια κλάση είναι 

συνδεδεμένη, συμπεριλαμβανομένων και των κλάσεων που συνδέονται άμεσα με 

δηλώσεις κοινών μεταβλητών και μεταβίβαση μηνυμάτων. 

 

Depth of the Inheritance Tree (Chidamber 1994): Ορίζεται ως το μέγιστο μήκος από 

τη ρίζα σε ένα κόμβο του δένδρου. Όσο μεγαλύτερο είναι το νούμερο αυτό, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η πολυπλοκότητα του συστήματος. 

 

System Size in Classes: Μετρά το συνολικό αριθμό των κλάσεων στο σύστημα. 

 

Internal Privacy: Αναφέρεται στη χρήση συναρτήσεων που ενεργούν πάνω στα 

στιγμιότυπα μιας κλάσης. 
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Lack of Cohesion in Methods (Fenton 1994), (Chidamber 1994): Η συνοχή μιας 

κλάσης ορίζεται από το πόσο στενά σχετίζονται οι τοπικές μέθοδοι της κλάσης με τα 

τοπικά στιγμιότυπα των ιδιοτήτων της. Για μια κλάση η μετρική αυτή ορίζεται ως το 

πλήθος των μη επικαλυπτόμενων τοπικών μεθόδων της κλάσης. 

 

Length of OO Program (Fenton 1994): Η μέτρηση του μήκους του προγράμματος 

βασίζεται στον αριθμός των κλάσεων και των μεθόδων που αυτό διαθέτει. 

 

Number of Independent Classes: Μετρά τον αριθμό των κλάσεων που δεν ανήκουν 

σε κάποια ιεραρχία και δε κληρονομούνται από καμία κλάση στο σύστημα. 

 

Number of Multiple Inheritance: Μετρά τον αριθμό των στιγμιότυπων που υπάρχει 

πολλαπλή κληρονομικότητα. 

 

Number of Ancestors: Μετρά τον αριθμό των διακριτών κλάσεων τις οποίες μια 

κλάση κληρονομεί. 

 

Number of Children (Chidamber 1994): Ορίζεται ως ο αριθμός των άμεσων 

απογόνων μίας κλάσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτός, τόσο εξασθενεί η 

αφαιρετικότητα της γονικής κλάσης, ενώ υποδεικνύει ότι κάποιες υποκλάσεις δε θα 

έπρεπε να είναι απόγονοι της συγκεκριμένης γονικής κλάσης. 

 

Number of Hierarchies: Μετρά τον αριθμό των διακριτών ιεραρχιών κλάσεων στο 

σύστημα. 

 

Number of Inline Methods: Μετρά τον αριθμό των ενσωματωμένων (inline) 

μεθόδων μιας κλάσης. 

 

A Class Total Number of All Methods: Μετρά το συνολικό αριθμό μεθόδων σε μια 

κλάση. 

 



30 
 

Percent of Potential Method uses actually reused: Ορίζεται ως ο αριθμός των 

πραγματικών συνολικών χρήσεων της κάθε μεθόδου προς τον αριθμό των πιθανών 

χρήσεων της μεθόδου. 

 

Ratio of Methods per Class: Μετρά τον αριθμό των μεθόδων ανά κλάση. 

 

Total Method Size: Μετρά το συνολικό μέγεθος μιας κλάσης, αθροίζοντας το 

μέγεθος των μεθόδων της. 

 

Weighted Class Size: Ορίζεται ως Weighted Class Size = Number Of Ancestors + Total 

Method Size. 

 

Weighted Methods per Class (Chidamber 1994): Ορίζεται ως το άθροισμα της 

πολυπλοκότητας των μεθόδων μίας κλάσης. 

 

Response for a Class (Chidamber 1994): Ορίζεται ως ο αριθμός των μεθόδων που 

μπορεί να εκτελεστούν ως απόκριση σε ένα μήνυμα το οποίο έχει σταλεί από σε ένα 

αντικείμενο της κλάσης.  

 

Average Operation Size (Lorenz 1994): Ορίζονται ως ο αριθμός των μηνυμάτων που 

στέλνονται από μία λειτουργία. Όταν ο αριθμός αυτός αυξάνεται, σημαίνει ότι δεν 

έχει γίνει καλή κατανομή των «υποχρεώσεων» εσωτερικά στην κλάση. 

 

Operation Complexity (Lorenz 1994): Μετρά την πολυπλοκότητα μία λειτουργίας. 

 

Average Number of Parameters per Operation (Lorenz 1994): Ορίζεται ως ο 

αριθμός των παραμέτρων για μία λειτουργία.  
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2.3 Σχετικές Εργασίες 

 

Είναι διαθέσιμες αρκετές ερευνητικές εργασίες που διεξήχθησαν με στόχο την 

επικύρωση των μετρικών που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν 

αντικειμενοστρεφές λογισμικό μέσω της εμπειρικής ανάλυσης (empirical analysis). 

Μερικές από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Οι Basili et al. (1996) μελέτησαν αντικειμενοστρεφή έργα λογισμικού που 

δημιουργήθηκαν από φοιτητές χρησιμοποιώντας τις γλώσσες προγραμματισμού C 

και C++. Πραγματοποίησαν ένα πείραμα κατά το οποίο συστάθηκαν οκτώ ομάδες 

με την καθεμιά να αποτελείται από τρεις φοιτητές. Κάθε ομάδα είχε την ίδια 

εργασία, δηλαδή να αναπτύξει ένα μικρό ή μεσαίο έργο λογισμικού. Καθώς όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα και τις διορθώσεις τους ήταν 

διαθέσιμες, ήταν δυνατή η διερεύνηση της μεταξύ της επιρρέπειας σε σφάλματα 

και των μετρικών. Χρησιμοποίησαν τις μετρικές των Chidamber και Kemerer και 

ανέλυσαν την κατανομή των μετρικών μεταξύ των κλάσεων τις συσχετίσεις μεταξύ 

τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν λογιστική παλινδρόμηση για να αναλύσουν την 

συσχέτιση μεταξύ των μετρικών και της πιθανότητας εμφάνισης σφάλματος μεταξύ 

των κλάσεων. 

 

Οι Tang et al. (1999) ανέλυσαν τις μετρικές των Chidamber και Kemerer σε τρεις 

βιομηχανικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε C++. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματά τους καμία από τις μετρικές που εξετάστηκαν εκτός από το την 

Απόκριση ανά Κλάση (RFC) και την Πολυπλοκότητα ανά Κλάση (WMC). Πρότειναν 

επίσης ένα νέο σύνολο μετρικών που αποδείχθηκαν χρήσιμες στην ανίχνευση των 

κλάσεων που θα πρέπει να ελέγχονται με τη βοήθεια των αντικειμενοστρεφών 

μετρικών. 

 

Οι Emam et al. (1999) έλαβαν υπ΄ όψιν την επίδραση του μεγέθους των 

κλάσεων στην δυνατότητα πρόβλεψης της επιρρέπειας σε σφάλματα με τη χρήση 

αντικειμενοστρεφών μετρικών. Οι έρευνες τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
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μετά από την κανονικοποίηση των μετρικών με βάση το μέγεθος, καμία από τις 

μετρικές που μελετήθηκαν δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με την επιρρέπεια σε 

σφάλματα.  

Οι Briand et al. (2000) αξιολόγησαν τις μετρικές των Chidamber και Kemerer 

καθώς και ένα πλήθος άλλων μετρικών. Χρησιμοποίησαν λογιστική παλινδρόμηση 

για τον προσδιορισμό της επίδρασης των μετρικών στην επιρρέπεια σε σφάλματα. 

Το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποίησαν αποτελούνταν από έργα 

λογισμικού που αναπτύχθηκαν από φοιτητές στα πλαίσια ενός μαθήματος 

επιστήμης υπολογιστών. Τα σφάλματα καθορίστηκαν από μια ανεξάρτητη ομάδα 

επαγγελματιών. Όπως προέκυψε, το μοντέλο που είχε τα καλύτερα αποτελέσματα 

στην πρόβλεψη των σφαλμάτων αποτελούνταν από τέσσερις μετρικές σύζευξης 

σύζευξης  και τρείς μετρικές κληρονομικότητας.  

 

Οι Mohammad Alshayeb και Wei Li (2003) παρουσίασαν δύο επαναληπτικές 

διαδικασίες για την πειραματική μελέτη των αντικειμενοστρεφών μετρικών. 

Πρόκειται για την βραχυπρόθεσμη ευέλικτη διαδικασία (short-cycled agile process) 

την μακροπρόθεσμη διαδικασίας εξέλιξης πλαισίου (longcycled framework 

evolution). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προσπάθεια που απαιτείται για το 

σχεδιασμό και οι γραμμές του πηγαίου κώδικα που προστίθενται, αλλάζουν και 

διαγράφονται προβλέπονται με επιτυχία από αντικειμενοστρεφείς μετρικές στη 

βραχυπρόθεσμη ευέλικτη διαδικασία, αλλά τα ίδια χαρακτηριστικά δεν 

προβλέπονται με επιτυχία από την διαδικασίας εξέλιξης πλαισίου. Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι τροποποιήσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης μπορεί να προβλεφθεί με αντικειμενοστρεφείς 

μετρικές ενώ η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού κατά τις  

διάφορες εκδόσεις (versions) δεν μπορεί να προβλεφθεί. 

 

Οι Ramanath Subramanyam και M.S. Krishnan (2003) παρουσίασαν 

πειραματικές αποδείξεις ότι ένα υποσύνολο των μετρικών των Chidamber και 

Kemerer έχει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των σφαλμάτων. Πειραματικά 

αποτελέσματα από βιομηχανικά δεδομένα που σχετίζονται με λογισμικό που 

αναπτύχθηκε σε δύο διαδεδομένες αντικειμενοστρεφείς γλώσσες 
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προγραμματισμού έδειξε ότι οι μετρικές ήταν σε σημαντικό βαθμό συνδεδεμένες με 

τα σφάλματα, ακόμη και μετά την αναγωγή στο μεγέθους των έργων λογισμικού. 

Επιπλέον, οι επιπτώσεις των μετρικών στα σφάλματα παρουσίασαν διακυμάνσεις 

μεταξύ των δειγμάτων από τις δύο διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. 

Σημαντικά συμπεράσματα για το σχεδιασμό υψηλής ποιότητας 

αντικειμενοστρεφούς λογισμικού προέκυψαν από αυτά τα αποτελέσματα. 

 

Οι Tibor Gyimothy et al. (2005) υπέδειξαν μια διαδικασία για τον εντοπισμό της 

επιρρέπειας σε σφάλματα για τον πηγαίο κώδικα των έργων που αναπτύχθηκαν στα 

πλαίσια του Mozilla Foundation, χρησιμοποιώντας τις μετρικές των Chidamber και 

Kemerer. Η χρησιμότητα των μετρικών για την πρόβλεψη των σφαλμάτων 

επαληθεύτηκε με τη χρήση στατιστικής παλινδρόμησης και μεθόδων μηχανικής 

μάθησης για τη σύγκριση των τιμών των μετρικών για τις διάφορες κλάσεις και του 

αριθμού των σφαλμάτων που παρουσιάζονται σε αυτές σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που προήλθαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος καταγραφής 

σφαλμάτων Bugzilla που χρησιμοποιείται από το Mozilla Foundation. Η διακύμανση 

στην προβλεπόμενη επιρρέπεια σε σφάλματα κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ανάπτυξης των διάφορων έργων λογισμικού προσδιορίστηκε συγκρίνοντας τις τιμές 

των μετρικών για διάφορες εκδόσεις του Mozilla. 

 

Οι Mohammad Alshayeb και Wei Li (2005) διεξήγαγαν μια πειραματική μελέτη 

σε δύο αντικειμενοστρεφή συστήματα, που κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 

μια ευέλικτη διαδικασία που μοιάζει με τον Ακραίο Προγραμματισμό (Extreme 

Programming, XP), σχετικά με την ανάπτυξη των κλάσεων την ομάδα μετρικών 

Αστάθεια Σχεδίασης Σύστηματος (System Design Instability, SDI). Η καθημερινή 

συλλογή εξελικτικών δεδομένων από τα δύο συστήματα αναλύθηκαν και το 

συμπέρασμά που προέκυψε ήταν ότι η αύξηση του μεγέθους των κλάσεων του 

κάθε συστήματος ακολουθούσε παρατηρήσιμες τάσεις (trends) και η πρόοδος των 

έργων με ορισμένες από αυτές τις τάσεις μπορούσε να υποδειχθεί από την ομάδα 

μετρικών SDI. Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

των μετρικών SDI και των δραστηριοτήτων του Ακραίου Προγραμματισμού. 
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Οι Yuming Zhou και Hareton Leung (2006) έλαβαν υπ’ όψιν τη σοβαρότητα των 

σφαλμάτων αξιοποιώντας την λογιστική παλινδρόμηση και τις μεθόδους μηχανικής 

μάθησης στην πειραματική διερεύνηση που διεξήγαγαν για την ικανότητα 

πρόβλεψης των αντικειμενοστρεφών μετρικών της επιρρέπειας σε σφάλματα. 

Επίσης αξιοποίησαν ένα υποσύνολο των μετρικών που προτάθηκαν από τους 

Chidamber και Kemerer. Προέκυψε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση των μετρικών που 

εξετάστηκαν μεταξύ τόσο της σοβαρότητας των σφαλμάτων όσο και της 

επιρρέπειας σε σφάλματα. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ικανότητα 

πρόβλεψης της επιρρέπειας σε σφάλματα ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τη 

σοβαρότητα των σφαλμάτων. 

 

Οι Hector M. Olague et al. (2007) έλεγξαν πειραματικά την ικανότητα  

πρόβλεψης των σφαλμάτων για τρείς ομάδες αντικειμενοστρεφών μετρικών που 

σχετίζονται με την ποιότητα. Οι ομάδες αυτές ήταν οι μετρικές των Chidamber και 

Kemerer (CK suite), οι μετρικές του Abreu για αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό 

(Abreu’s Metrics for Object-Oriented Design, MOOD) και οι μετρικές ποιότητας των 

Bansiya και Davis για αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό (Bansiya and Davis’ Quality 

Metrics for Object-Oriented Design, QMOOD). Τα δεδομένα των σφαλμάτων για έξι 

εκδόσεις του Rhino, μίας εφαρμογής ανοικτού κώδικα γραμμένης σε Java, 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της δυνατότητας πρόβλεψης των κλάσεων 

που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα για τις τρείς ομάδες μετρικών. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι επιτυχή στατιστικά μοντέλα για την ανίχνευση των επιρρεπών σε 

σφάλματα κλάσεων παράγονται από τις μετρικές του CK suite και του QMOOD ενώ 

δεν ισχύει το ίδιο για τις μετρικές του MOOD. 

 

Οι Jie Xu et al. (2008) μελέτησαν την δυνατότητα χρησιμοποίησης μετρικών 

αντικειμενοστρεφούς λογισμικού για πρόβλεψη σφαλμάτων χρησιμοποιώντας 

εμπειρική ανάλυση. Χρησιμοποίησαν τις μετρικές που προτάθηκαν από τους 

Chidamber και Kemerer (1994) για να εκτιμήσουν τον αριθμό των σφαλμάτων ανά 

κλάση. Η προσέγγιση τους περιλαμβάνει στατιστική ανάλυση και τεχνικές 

νευρωνικών δικτύων με ασαφή λογική (neuro-fuzzy). Τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί αξιόπιστη εκτίμηση των σφαλμάτων με 
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χρήση των Γραμμών Πηγαίου Κώδικα (SLOC), της Πολυπλοκότητας ανά Κλάση 

(WMC), της Σύζευξης Μεταξύ Κλάσεων (CBO) και της Απόκρισης ανά Κλάση (RFC). 

Ιδιαίτερα οι η μετρική των SLOC είχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην πρόβλεψη 

του αριθμού των σφαλμάτων. 

 

Οι Zimmermann et al. (2009) εξέτασαν τη δυνατότητα μεταφοράς των μοντέλων 

πρόβλεψης σφαλμάτων μεταξύ διαφορετικών έργων λογισμικού. Από τους 622 

συνδυασμούς εκδόσεων των έργων που εξετάστηκαν, μόνο ένα πολύ χαμηλό 

ποσοστό της τάξεως του 3,4% κατάφερε να ξεπεράσει το κατώφλι ακρίβειας 

πρόβλεψης που όρισαν (75%) για την επαλήθευση της ικανότητας πρόβλεψης 

μεταξύ των διαφορετικών έργων λογισμικού. Περαιτέρω έρευνα τους επέτρεψε να 

διαμορφώσουν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το πώς μπορεί να 

γίνει επιλογή ενός έργου που θα χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί η μέγιστη 

ακρίβεια πρόβλεψης για ένα δεδομένο υπό εξέταση έργο. Δεν καταλήγουν πάντως 

σε κάποια εκτίμηση για τη δυνατότητα χρήσης ενός γενικού μοντέλου, που θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα έργα λογισμικού. 
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3. Συστήματα Καταγραφής Σφαλμάτων  

 

3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

Τα Συστήματα Καταγραφής Σφαλμάτων (Bug Tracking Systems, BTS) ανήκουν 

στην κατηγορία των Συστημάτων Καταγραφής Ζητημάτων (Issue Tracking Systems, 

ITS), τα οποία είναι προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη 

διαχείριση, την υποβολή και την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου λογισμικού (Kagdi et al. 2007). Τα ζητήματα 

στην περίπτωση των συστημάτων καταγραφής σφαλμάτων αντιπροσωπεύουν 

λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν για το έργο, όπως η προσθήκη ενός 

χαρακτηριστικού ή η διόρθωση ενός σφάλματος. Στα περισσότερα συστήματα 

καταγραφής σφαλμάτων  επιτρέπεται στους χρήστες να κάνουν διάκριση μεταξύ 

των διαφορετικών τύπων των ζητημάτων, συχνά μεταξύ των σφαλμάτων και των 

νέων χαρακτηριστικών, βελτιώσεων, προτεινόμενων διορθώσεων. Οι ιδιότητες που 

κατά κανόνα αποθηκεύονται από τα συστήματα καταγραφής σφαλμάτων  είναι 

(Fischer et al. 2003, D’Ambros et al. 2007): 

 Σειριακός Αριθμός (ID): Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το σφάλμα. Αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει αναγνωριστεί η αναφορά του σφάλματος 

από τα μηνύματα καταγραφής αλλαγών (change log messages). 

 Είδος (Type): Δείχνει το είδος του ζητήματος, δηλαδή σφάλμα ή βελτίωση. 

 Κατάσταση (Status): Η τρέχουσα κατάσταση του ζητήματος, παραδείγματος 

χάριν νέο (new), αναθετημένο (assigned), επιλυμένο (resolved) ή κλειστό 

(closed). 

 Ανάλυση (Resolution): Για τα θέματα που έχουν κλείσει, είναι ο λόγος ή η λύση 

για το κλείσιμο, παραδείγματος χάριν είτε κανένα (none), επιλυμένο (fixed), 

άκυρο (invalid), άρνηση διόρθωσης (wontfix) ή αντίγραφο (duplicate). 

 Υποέργο (Component): Η συνιστώσα του λογισμικού που είναι πιθανό να 

επηρεαστεί από αυτό το ζήτημα. 

 Περιγραφή (Description): Σύντομη και μεγαλύτερες περιγραφές του ζητήματος, 

συχνά περιλαμβάνει βήματα για την αναπαραγωγή του προβλήματος. 
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 Άνθρωποι (People): Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα αυτό, 

συμπεριλαμβανομένου του αποστολέα (reporter, submitter) και του 

προγραμματιστή που έχει ανατεθεί να επιλύσει το ζήτημα. 

 Σοβαρότητα (Severity): Η αξιολόγηση της προτεραιότητας για το θέμα. 

 

Μια σημαντική συνιστώσα του συστήματος καταγραφής σφαλμάτων είναι μια 

βάση δεδομένων που καταγράφει στοιχεία σχετικά με τα σφάλματα. H βάση 

δεδομένων αυτή είναι το κύριο μέσο αποθήκευσης για όλα τα δεδομένα. Τα 

δεδομένα ταξινομούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν περισσότερο νόημα 

για τους χρήστες του συστήματος και παρουσιάζονται σε αυτούς μέσω κάποιας 

άλλης εφαρμογής λογισμικού ή κάποιας ιστοσελίδας.  

 

Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να δημιουργήσουν νέα ζητήματα, να 

διαβάσουν τα υφιστάμενα, να προσθέσουν στοιχεία στα υπάρχοντα ή να τα 

επιλύσουν. Όταν ένας χρήστης του συστήματος κάνει κάποια αλλαγή, το σύστημα 

θα καταγράψει τη δράση και το χρήστη ο οποίος την έκανε, ώστε να διατηρηθεί το 

ιστορικό των δράσεων και να μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για την 

ανακατασκευή του κύκλου ζωής του ζητήματος. Οι χρήστες του συστήματος 

μπορούν επίσης να συσχετιστούν με ζητήματα που τους έχουν ανατεθεί, δηλαδή 

ζητήματα για την ορθή επίλυση των οποίων είναι υπεύθυνοι. Οι πληροφορίες 

γενικά παρουσιάζονται στο χρήστη σε μορφή λίστας. Ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει 

τη δυνατότητα εκ νέου ανάθεσης ενός ζητήματος σε έναν άλλο χρήστη. Σε πολλές 

περιπτώσεις τα ζητήματα δεν περιέχουν τα στοιχεία ταυτότητας του πηγαίου 

κώδικα που περιέχει τις σχετικές μεταβολές (Kagdi et al. 2007), γεγονός που μπορεί 

να καταστήσει δύσκολη την αξιόπιστη ανάκτηση αυτής της πληροφορίας. 

  

Τα περισσότερα συστήματα καταγραφής σφαλμάτων υποστηρίζουν την έννοια 

του κύκλου ζωής για ένα σφάλμα το οποίο παρακολουθείται μέσω της κατάστασης 

που έχει ανατεθεί στο σφάλμα. Επίσης επιτρέπουν στους διαχειριστές να 

ρυθμίσουν τα δικαιώματα με βάση την δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης των 

σφαλμάτων ή τη διαγραφή τους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) στους ενδιαφερόμενους, όπως ο αποστολέας 
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και ο προγραμματιστής, όταν προστίθενται νέες εγγραφές ή αλλαγές στην 

κατάσταση των ζητημάτων. 

 

Το κύριο όφελος ενός συστήματος καταγραφής σφαλμάτων είναι να παράσχει 

μια σαφή κεντρική επισκόπηση των αιτήσεων ανάπτυξης και την κατάστασή τους. Η 

λίστα προτεραιότητας των εκκρεμών στοιχείων παρέχει πολύτιμη συνδρομή κατά 

τον ορισμό του οδικού χάρτη του προϊόντος (roadmap).  

 

 

3.2 Το Σύστημα Καταγραφής Σφαλμάτων Bugzillα 
 

Το Bugzilla είναι ένα σύστημα καταγραφής σφαλμάτων και εργαλείο δοκιμών 

γενικού σκοπού που αρχικά αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του 

συνόλου έργων λογισμικού Mozilla και υπό την Δημόσια Άδεια Mozilla  (Mozilla 

Public License). Έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς και εταιρίες ως  

σύστημα καταγραφής σφαλμάτων τόσο για ελεύθερο (free) και ανοικτού κώδικα 

(open source) λογισμικό όσο και σε εμπορικά προϊόντα και έργα λογισμικού. Έχει 

υλοποιηθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Pearl και χρησιμοποιεί το CGI 

(Common Gateway Interface) που είναι μια μέθοδος επέκτασης της 

λειτουργικότητας του εξυπηρετητή (web server) με την δυνατότητα εκτέλεσης 

προγραμμάτων ή scripts. Χρησιμοποιεί την βάση δεδομένων MySQL για την 

αποθήκευση των σχετικών με τα σφάλματα δεδομένων. Το ιστορικό των εκδόσεων 

του Bugzilla φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 3.2.1. 

 

Όλα τα δεδομένα διατηρούνται οργανωμένα σε μορφή πινάκων. Οι πίνακες 

που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

Πίνακας bugs: Κάθε σειρά αυτού του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα σφάλμα, με ένα 

μοναδικό σειριακό αριθμό που χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει μονοσήμαντα 

το κάθε σφάλμα. 
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Σχήμα 3.2.1 Ιστορικό των εκδόσεων του Bugzilla 

 

Πίνακες products και components: Τα σφάλματα που διαχειρίζεται το Bugzilla 

χωρίζονται σε προϊόντα (products). Το κάθε προϊόν με τη σειρά του χωρίζεται σε 

συστατικά (components) του προϊόντος αυτού. 

 

Πίνακας bug_status: Περιέχει τις δυνατές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί 

ένα σφάλμα. Οι καταστάσεις αυτές φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.2.1. Στον 

πίνακα επίσης φαίνονται και οι δυνατές μεταβάσεις, καθώς υπάρχουν περιορισμοί 

στη σειρά των μεταβάσεων  που  επιτρέπεται να γίνουν κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής ενός σφάλματος.  
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Πίνακας 3.2.1 Επιτρεπτές τιμές του πίνακα bug_status 

Τιμή Διορθωμένο; Περιγραφή Επιτρεπτές μεταβάσεις 

UNCONFIRMED ΟΧΙ 
Ένα νέο σφάλμα που δεν 

έχει επιβεβαιωθεί ακόμα 

σε NEW μέσω 

επιβεβαίωσης 

σε ASSIGNED μέσω 

αποδοχής σε RESOLVED 

μέσω διόρθωσης 

NEW ΟΧΙ 
Πρόσφατα προστέθηκε 

και επιβεβαιώθηκε 

σε ASSIGNED μέσω 

αποδοχής σε RESOLVED 

μέσω επίλυσης 

σε NEW μέσω ανάθεσης 

ASSIGNED ΟΧΙ Έχει ανατεθεί 

σε  NEW μέσω ανάθεσης 

σε RESOLVED μέσω 

διόρθωσης 

REOPENED ΟΧΙ 
Είχε διορθωθεί αλλά 

ανοίχθηκε ξανά 

σε NEW μέσω ανάθεσης 

σε ASSIGNED μέσω 

αποδοχής 

σε RESOLVED μέσω 

διόρθωσης 

RESOLVED ΝΑΙ Έχει διορθωθεί 

σε REOPENED μέσω 

ανοίγματος 

σε VERIFIED μέσω 

επιβεβαίωσης 

σε CLOSED μέσω 

κλεισίματος 

VERIFIED ΝΑΙ 

Η διόρθωση εγκρίθηκε 

από τη Διασφάλιση 

Ποιότητας (QA) 

σε CLOSED όταν το προϊόν 

ολοκληρώνεται 

σε REOPENED μέσω 

ανοίγματος 

CLOSED ΝΑΙ Οριστικά διορθωμένο 
σε REOPENED μέσω 

ανοίγματος 
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Πίνακας resolution: Περιέχει τις ενέργειες που οδηγούν σε αλλαγή της κατάστασης 

(status)  ενός σφάλματος. Οι Πίνακας 3.2.2 Επιτρεπτές τιμές του πίνακα resolution 

τιμές του πίνακα resolution φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.2.2. 

 

Πίνακας 3.2.2 Επιτρεπτές τιμές του πίνακα resolution 

Τιμή Νόημα 

FIXED Το σφάλμα έχει διορθωθεί. 

INVALID Το περιγραφόμενο πρόβλημα δεν είναι σφάλμα. 

WONTFIX Αυτό το σφάλμα δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθεί. 

LATER Αυτό το σφάλμα δεν θα διορθωθεί σε αυτή την έκδοση. 

REMIND 
Αυτό το σφάλμα κατά πάσα πιθανότητα δεν θα διορθωθεί 

σε αυτήν την έκδοση. 

DUPLICATE Αυτό είναι ένα αντίγραφο ενός υπάρχοντος σφάλματος.  

WORKSFORME Αυτό το σφάλμα δεν θα μπορούσε να αναπαραχθεί. 

MOVED 
Αυτό το σφάλμα έχει μετακινηθεί σε άλλη βάση 

δεδομένων. 

 

 

Πίνακας attachments: Οι χρήστες μπορούν να προσαρτούν αρχεία στα διάφορα 

σφάλματα. Στα αρχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται εικόνες που 

περιγράφουν με σαφέστερο τρόπο το σφάλμα ή αρχεία που περιέχουν 

πληροφορίες για το ποιές ήταν οι αλλαγές που έγιναν στον πηγαίο και που είχαν ως 

αποτέλεσμα την διόρθωση του σφάλματος. 

 

Πίνακας bugs_activity: Περιέχει πληροφορίες για όλες τις μεταβολές που έγιναν 

στον πίνακα bugs. Συγκεκριμένα διατηρεί ιστορικό τόσο των στοιχείων που 

προστέθηκαν όσο και αυτών που αφαιρέθηκαν από τον προαναφερθέντα πίνακα.  

 

Πίνακας severity: Περιέχει πληροφορίες για τη σοβαρότητα του κάθε σφάλματος. 

Οι δυνατές τιμές του πίνακα severity φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.2.3. 
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Πίνακας 3.2.3 Επιτρεπτές τιμές του πίνακα severity 

Τιμή (Επιθυμητό) Νόημα 

Blocker Μπλοκάρει την ανάπτυξη ή / και τις εργασίες δοκιμών. 

Critical 
Απροσδόκητοι τερματισμοί (crashes), απώλεια δεδομένων, σοβαρή 

απώλεια μνήμης (memory leak). 

Major Σημαντική απώλεια λειτουργικότητας. 

Minor 
Μικρή απώλεια της λειτουργικότητας ή άλλο πρόβλημα όπου η 

εύκολη παρακαμπτήρια λύση (workaround) μπορεί να βρεθεί. 

Trivial Πρόβλημα αισθητικής. 

Enhancement Αίτηση για εμπλουτισμό της λειτουργικότητας. 
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4. Μεθοδολογία – Δεδομένα 

 

4.1 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Το αντικείμενο της διερεύνησης της παρούσας εργασίας, που είναι η ύπαρξη  

συσχέτισης μεταξύ δεικτών συντηρησιμότητας και μετρικών λογισμικού, 

προσεγγίσθηκε μέσω του προσδιορισμού δύο δεικτών συντηρησιμότητας και οκτώ 

μετρικών λογισμικού. Οι δείκτες συντηρησιμότητας που αξιοποιήθηκαν ήταν ο 

μέσος χρόνος διόρθωσης των σφαλμάτων και η πυκνότητα σφαλμάτων, ενώ οι 

μετρικές ήταν οι εξής:  

 Γραμμές Πηγαίου Κώδικα (Source Lines of Code, SLOC) 

 Σύζευξη μεταξύ Κλάσεων (Coupling between Object Classes, CBO) 

 Αριθμός Άμεσων Απογόνων (Number of Children, NOC) 

 Απόκριση για μία Κλάση (Response for a Class, RFC) 

 Αριθμός Δημοσίων Μεθόδων (Number of Public Methods, NPM) 

 Βάθος του Δένδρου Κληρονομικότητας (Depth of the Inheritance Tree, DIT) 

 Έλλειψη Συνεκτικότητας στις Μεθόδους (Lack of Cohesion in Methods, LCOM) 

 Πολυπλοκότητα ανά Κλάση (Weighted Methods per Class, WMC) 

 

Όλες οι μετρικές λογισμικού που αξιοποιήθηκαν έχουν οριστεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε αύξηση της τιμής της μετρικής να συνεπάγεται αναμενόμενη υποβάθμιση της 

ποιότητας του λογισμικού. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση της μετρικής που 

σχετίζεται με τη συνεκτικότητα (LCOM), που έχει οριστεί αντιστρόφως ως προς το 

μέγεθος της συνεκτικότητας, δηλαδή ως έλλειψη συνεκτικότητας (lack of cohesion). 

Για όλες τις μετρικές λοιπόν γίνονται οι εξής ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με τη 

συσχέτιση των μετρικών με τους δείκτες συντηρησιμότητας: 

 

Υπόθεση για το μέσο χρόνο διόρθωσης των σφαλμάτων: Η αύξηση της τιμής για 

την κάθε μετρική συνεπάγεται αύξηση του μέσου χρόνου διόρθωσης των 

σφαλμάτων. 
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Υπόθεση για την πυκνότητα των σφαλμάτων: Η αύξηση της τιμής για την κάθε 

μετρική συνεπάγεται αύξηση της πυκνότητας των σφαλμάτων. 

 

 Για να γίνει ο έλεγχος των υποθέσεων εκτιμήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson (Pearson correlation coefficient) μεταξύ των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

σχετικά με τους δείκτες συντηρησιμότητας από τη βάση δεδομένων του Bugzilla και 

των μετρικών για τα διάφορα έργα και υποέργα λογισμικού που επιλέχθηκαν από 

το αποθετήριο κώδικα του Mozilla. Στις επόμενες ενότητες γίνεται μια συνοπτική 

αναφορά στις μετρικές λογισμικού που αξιοποιήθηκαν και  παρουσιάζονται τα 

βασικά περιγραφικά στατιστικά χαρακτηριστικά των έργων και υποέργων 

λογισμικού που επιλέχθηκαν. 

 

 

4.2 Μετρικές που Αξιοποιήθηκαν 

 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι μετρικές που αξιοποιήθηκαν και 

γίνεται μία σύντομη αναφορά στα βασικά τους χαρακτηριστικά και στις πτυχές των 

χαρακτηριστικών του λογισμικού που προσπαθεί η καθεμιά να αναδείξει. 

 

 

Γραμμές κώδικα (Lines of Code, LOC) 

 

Η μετρική υπολογίζει το μέγεθος ενός προγράμματος λογισμικού μετρώντας τις 

γραμμές του κώδικα που χρησιμοποιούνται στον πηγαίο κώδικα του 

προγράμματος. Χρησιμοποιείται για να προβλέψει το ποσό προσπάθειας που θα 

απαιτηθεί για να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα, καθώς επίσης και για να υπολογίσει 

την παραγωγικότητα προγραμματισμού ή της προσπάθειας αφού παραχθεί το 

λογισμικό. ΟΙ γραμμές του πηγαίου κώδικα μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με 

τον τύπο και την λειτουργικότητα των γραμμών σε κενές γραμμές, γραμμές 

σχολίων, δηλώσεις στοιχείων ή άλλες εντολές, γραμμές που περιέχουν διάφορες 

χωριστές οδηγίες, γραμμές κώδικα δημιουργημένες από ένα εργαλείο.  
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Υπάρχουν δύο σημαντικοί τύποι μετρικών Γραμμών Κώδικα: Φυσικές Γραμμές 

Κώδικα και Λογικές Γραμμές Κώδικα. Οι ορισμοί αυτών των δύο μετρικών 

ποικίλλουν, αλλά ο συνηθέστερος καθορισμός των Φυσικών Γραμμών Κώδικα είναι 

η αρίθμηση των γραμμών στο κείμενο του πηγαίου κώδικα του προγράμματος 

συμπεριλαμβανομένων των γραμμών σχολίου. Οι κενές γραμμές 

συμπεριλαμβάνονται επίσης στη μέτρηση. Οι μετρική των Λογικών Γραμμών Κώδικα 

προσπαθεί να μετρήσει τον αριθμό γραμμών εκτελέσιμου κώδικα και δηλώσεων 

μεταβλητών.  Διάφορες παραλλαγές αυτής της μετρικής παρουσιάζονται παρακάτω: 

Γραμμές Κώδικα (Lines of Code, LOC): Συνολικός αριθμός γραμμών στο αρχείο 

πηγαίου κώδικα. 

Μη Σχολιασμένες Γραμμές Κώδικα (Non Commented Lines of Code, NCLOC): 

Συνολικός αριθμός γραμμών στο αρχείο του πηγαίου κώδικα που δεν είναι 

τεκμηρίωση. 

Σχολιασμένες Γραμμές Κώδικα (Commented Lines of Code, CLOC): Συνολικός 

αριθμός γραμμών στο αρχείο του πηγαίου κώδικα που έχουν να κάνουν με σχόλια ή 

τεκμηρίωση. 

Πυκνότητα Σχολίων (Comment Density, CD): Ο λόγος που ποσοτικοποιεί τον όγκο 

των σχολίων σε σχέση με το μέγεθος του αρχείου του πηγαίου κώδικα. 

Εκτελέσιμες Εντολές (Executable Statements, ES): Αριθμός εκτελέσιμων εντολών στο 

αρχείο του πηγαίου κώδικα, εξαιρουμένων των κεφαλίδων και των ορισμών δομών 

δεδομένων. 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μετρική του αριθμού των 

γραμμών κώδικα εξαιρουμένων των σχολίων και της τεκμηρίωσης. 

 

 

Σύζευξη μεταξύ Κλάσεων (Coupling between Object Classes, CBO) 

 

Η μετρική αυτή είναι μια αρίθμηση των κλάσεων με τις οποίες μια κλάση 

συνδέεται ή συσχετίζεται εκτός κληρονομικότητας. Είναι μέτρηση του βαθμού 

διασύνδεσης, γνώσης ή εξάρτησης με άλλα αντικείμενα. Μετριέται με τον 
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υπολογισμό του αριθμού διακριτών μη κληρονομούμενων σχετικών κλάσεων από 

τις οποίες μια κλάση εξαρτάται. Δύο κλάσεις είναι συζευγμένες όταν μέθοδοι που 

οριστήκαν σε μια κλάση χρησιμοποιούν μεθόδους ή στιγμιότυπα μεταβλητών που 

έχουν οριστεί σε άλλη κλάση. Η μέτρηση της σύζευξης είναι χρήσιμη για να 

καθορίσει πόσο σύνθετη είναι η δομή του συστήματος μας. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εξάρτησης των αντικειμένων μεταξύ τους, επομένως η 

σύζευξη εξαρτάται από παράγοντες όπως: 

 Οι αναφορές που γίνονται από ένα αντικείμενο στα υπόλοιπα. Για παράδειγμα 

το αντικείμενο Α μπορεί να καλεί το αντικείμενο Β, επομένως το αντικείμενο Α 

εξαρτάται από το αντικείμενο Β όσον αφορά την ολοκλήρωση της λειτουργίας 

της διεργασίας. 

 Η ποσότητα των δεδομένων που περνούν από ένα αντικείμενο στα υπόλοιπα. Για 

παράδειγμα, το αντικείμενο Α μπορεί να περνά μια παράμετρο, τα περιεχόμενα 

ενός πίνακα, ή ένα μπλοκ δεδομένων, στο αντικείμενο Β.  

 Η ποσότητα ελέγχου που ένα αντικείμενο εξασκεί επί των άλλων. Για 

παράδειγμα , το αντικείμενο Α μπορεί να περνά μια σημαία ελέγχου στο στοιχείο 

Β. Η τιμή αυτής της σημαίας προσδιορίζει στο αντικείμενο Β την κατάσταση 

κάποιου πόρου ή υποσυστήματος, την διεργασία που πρέπει να καλέσει ή το αν 

πρέπει να καλέσει τελικά κάποια διεργασία. 

 Ο βαθμός πολυπλοκότητας στη διασύνδεση ανάμεσα στα αντικείμενα. Για 

παράδειγμα, το αντικείμενο Α περνά μια παράμετρο στο αντικείμενο Β για να το 

καθοδηγήσει στην εκτέλεσή του. 

 

Στην πραγματικότητα, είναι απίθανο ένα σύστημα να κατασκευαστεί με βάση 

αποκλειστικά μη συζευγμένα αντικείμενα. Στόχος δεν είναι η πλήρης ανεξαρτησία, 

αλλά είναι η διατήρηση ενός βαθμού σύζευξης όσο το δυνατόν σε χαμηλότερα 

επίπεδα (Aggarwal et al. 2006). Αν η σύζευξη είναι χαλαρή τότε μόνο ελάχιστα 

αντικείμενα θα επηρεαστούν από την αλλαγή, αν όμως συμβαίνει το αντίθετο τότε 

μεγάλα τμήματα του συστήματος θα διαταραχθούν από την αλλαγή. Μερικά από τα 

προβλήματα αυξημένου βαθμού σύζευξης είναι: 
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 Οι τοπικές αλλαγές επιφέρουν αλλαγές σε σχετιζόμενες κλάσεις. 

 Αυξημένη δυσκολία κατανόησης μεμονωμένα για την κάθε κλάση. 

 Δυσκολότερη επαναχρησιμοποίηση.  

 

 

Αριθμός Άμεσων Απογόνων (Number of Children, NOC) 

 

Είναι ο αριθμός των άμεσων απογόνων στην ιεραρχία της κλάσης. Είναι ένα 

μέτρο του πόσο πολλοί απόγονοι είναι σε θέση να κληρονομούν τις μεθόδους της 

γονικής κλάσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των απογόνων, τόσο μεγαλύτερο 

το επίπεδο της επαναχρησιμοποίησης. Από την άλλη πλευρά, με την αύξηση του 

αριθμού των απογόνων αυξάνεται το ενδεχόμενο ακαταλληλότητας της τεχνικής της  

αφαίρεσης που εφαρμόστηκε στη γονική κλάση και μπορεί να αποτελεί ένδειξη 

κατάχρησης του μηχανισμού κληρονομικότητας. Η μετρική μπορεί να δώσει επίσης 

μια ιδέα για την πιθανή επίδραση που έχει μια κλάση στο συνολικό σχεδιασμό του 

συστήματος. Αν μία κλάση έχει πολλούς άμεσους απογόνους, μπορεί να απαιτεί 

περισσότερο εκτεταμένο έλεγχο για της μεθόδους της (Gupta et al. 2005). 

 

 

Απόκριση για μία Κλάση (Response for a Class, RFC) 

 

Είναι το πλήθος των μεθόδων που μπορούν να εκτελεστούν ως απόκριση σε 

ένα μήνυμα που λαμβάνεται από ένα αντικείμενο μίας κλάσης, μετρά δηλαδή το  

επίπεδο της επικοινωνίας μεταξύ των κλάσεων του συστήματος. Η αύξηση του 

αριθμού των μεθόδων που δυνητικά εκτελείται από μία κλάση αυξάνει την 

πολυπλοκότητα του συστήματος (Jai k.P. et al 2007). Εάν ένας μεγάλος αριθμός 

μεθόδων μπορεί να γίνει κληθεί ως απάντηση σε ένα μήνυμα, ο έλεγχος και ο 

εντοπισμός των σφαλμάτων της κλάσης γίνεται πιο περίπλοκος δεδομένου ότι 

απαιτεί ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης από την πλευρά του προγραμματιστή. 

Λόγω λοιπόν του ότι επηρεάζει το χρόνο που απαιτείται για έλεγχο, η μετρική αυτή 

είναι ένα έμμεσο μέτρο της προσπάθειας για τη συντήρηση.  
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Αριθμός Δημοσίων Μεθόδων (Number of Public Methods, NPM) 

 

H μετρική περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Lorenz και Kidd (1994). 

Ανήκει στην ομάδα των απλών μετρικών λογισμικού καθώς η τιμή της αντανακλά 

απλά τον αριθμό των δημοσίων μεθόδων που δηλώνονται σε μία κλάση. Η υψηλή 

τιμή αυτής της μετρικής μπορεί να είναι ένδειξη για δύο διαφορετικές αδυναμίες 

σχεδιασμό ενός λογισμικού. Πρώτον, μπορεί να υποδεικνύει αυξημένη 

πολυπλοκότητα με την έννοια της απόδοσης πολλών ευθυνών στις κλάσεις του 

συστήματος. Δεύτερον,  μπορεί να υποδηλώνει αυξημένο βαθμό σύζευξης μεταξύ 

των κλάσεων του συστήματος, καθώς κάθε δημόσια μέθοδος μπορεί να εκθέσει τις 

εσωτερικά χρησιμοποιούμενες κλάσεις.  

 

 

Βάθος του Δένδρου Κληρονομικότητας (Depth of the Inheritance Tree, DIT) 

 

Είναι ο αριθμός των προγόνων μιας δεδομένης κλάσης, δηλαδή ο αριθμός των 

κόμβων (κλάσεων) που πρέπει να διασχίσει να φθάσει στη ρίζα του δένδρου 

κληρονομικότητας. Στις περιπτώσεις που αφορούν πολλαπλή κληρονομικότητα, η  

ορίζεται ως το μέγιστο μήκος από τον κόμβο μέχρι τη ρίζα του δένδρου 

κληρονομικότητας. Είναι ένα μέτρο του πόσοι πρόγονοι ενδέχεται να επηρεάσουν 

μία κλάση. Όσο βαθύτερα βρίσκεται μια κλάση στο δέντρο της κληρονομικότητας, 

τόσο μεγαλύτερος μπορεί να είναι ο αριθμός των μεθόδων που κληρονόμησε 

καθιστώντας πιο δύσκολη την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση  της προσπάθειας που απαιτείται για τον έλεγχο της 

κλάσης. Βαθύτερη δέντρα οδηγούν σε αύξηση της πολυπλοκότητας του 

σχεδιασμού, όμως από την άλλη πλευρά αυξάνουν δυνητικά το επίπεδο της 

επαναχρησιμοποίησης των μεθόδων που κληρονομούνται. 
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Έλλειψη Συνεκτικότητας στις μεθόδους (Lack of Cohesion in Methods, LCOM) 

 

Σύμφωνα με τη μετρική αυτή, κάθε μέθοδος σε μια κλάση θεωρείται ότι 

προσπελαύνει ένα ή περισσότερα κοινά μέλη δεδομένων. Για μια κλάση η μετρική 

ορίζεται ως το πλήθος των μη επικαλυπτόμενων τοπικών μεθόδων μιας κλάσης. Δύο 

μέθοδοι είναι συνεκτικές εάν τα σύνολα των μελών δεδομένων που χρησιμοποιούν 

έχουν κοινά στοιχεία. Η συνεκτικότητα (cohesion) αναφέρεται στο βαθμό 

«εσωτερικής» λειτουργικής συνάφειας μεταξύ των τμημάτων ενός αντικειμένου. 

Όσο πιο συνεκτικό είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ τα επιμέρους τμήματά του 

σχετίζονται μεταξύ και συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ένα 

αντικείμενο είναι συνεκτικό αν όλα τα τμήματά του προορίζονται και είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση της ιδίας διεργασίας. Μια συνεκτική κλάση θα τείνει 

να παρέχει έναν υψηλό βαθμό ενθυλάκωσης, ενώ μια έλλειψη συνοχής μειώνει την 

ενθυλάκωση και αυξάνει την πολυπλοκότητα (Hudli et al. 1994, Lorenz et al. 1994, 

McCabe and Associates 1994, Rosenberg 1997). 

 

 

Πολυπλοκότητα ανά Κλάση (Weighted Methods per Class, WMC) 

 

Η μετρική αυτή υπολογίζει το άθροισμα της πολυπλοκότητας των μεθόδων μιας 

κλάσης. Η Πολυπλοκότητα (Cyclomatic Complexity, CC) προτάθηκε από τον McCabe 

(1976). Αναπαριστά των αριθμό των πιθανών μονοπατιών μέσα στον αλγόριθμο, 

μετρώντας τον αριθμό των διακριτών περιοχών στον γράφο ροής, δηλαδή τον 

αριθμό των if, for και while βρόχων στο λειτουργικό σώμα αριθμός των εκτελέσιμων 

μονοπατιών σε μια διεργασία. Η Πολυπλοκότητα υπολογίζεται κανονικά με τη 

δημιουργία μιας γραφικής παράστασης του πηγαίου κώδικα με κάθε γραμμή 

πηγαίου κώδικα που είναι ένας κόμβος στη γραφική παράσταση και βέλη μεταξύ 

των κόμβων που παρουσιάζουν διαβάσεις εκτέλεσης. Γενικά, προκειμένου να 

εξεταστεί πλήρως μια ενότητα, όλες οι πορείες εκτέλεσης μέσω της ενότητας πρέπει 

να επεξεργασθούν. Αυτό υπονοεί ότι μια ενότητα με έναν υψηλό αριθμό 

πολυπλοκότητας απαιτεί περισσότερη προσπάθεια για έλεγχο από μια ενότητα με 

μια χαμηλότερο αριθμό δεδομένου ότι ο υψηλότερος αριθμός πολυπλοκότητας 
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δείχνει περισσότερες διαβάσεις μέσω του κώδικα. Αυτό επίσης υπονοεί ότι μια 

ενότητα με την υψηλότερη πολυπλοκότητα είναι δυσκολότερα κατανοητή  για έναν 

προγραμματιστή δεδομένου ότι ο προγραμματιστής πρέπει να κατανοήσει όλες τις 

διαφορετικές διαβάσεις και τα αποτελέσματα των διαβάσεων.  

 

Θεωρούμε μία κλάση C1 με μεθόδους   ,   , …,   . Αν   ,          είναι η 

στατική πολυπλοκότητα κάθε μεθόδου και n ο αριθμός των μεθόδων στην κλάση, 

τότε: 

    



n

i

icWMC
1

 

 

 

 

4.3 Μεθοδολογία Συλλογής Δεδομένων 

 

Τα έργα λογισμικού που θα εξετάστηκαν αποτελούν έργα ανοικτού κώδικα που 

αναζητήθηκαν σε αποθετήρια πηγαίου κώδικα. Το πλήθος των έργων που ήταν 

διαθέσιμα ήταν μεγάλο, όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν η 

στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν να υπάρχουν για το κάθε έργο και τα 

αντίστοιχα δεδομένα σχετικά με τα σφάλματα που εμφανίστηκαν σε κάθε έργο.  Τα 

δεδομένα αυτά θα έπρεπε να είναι επαρκή και στην κατάλληλη μορφή ώστε να 

μπορούμε να εξάγουμε τις επιθυμητές πληροφορίες. 

 

Οι πηγές δεδομένων αυτές είναι τα συστήματα καταγραφής σφαλμάτων και η 

αναζήτηση επικεντρώθηκε στο σύστημα καταγραφής σφαλμάτων Bugzilla. Για το 

λόγο αυτό ζητήθηκε και παρασχέθηκε από τους διαχειριστές (administrators) του 

Bugzilla ένα στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων του Bugzilla. Η βάση δεδομένων 

αυτή, μεγέθους 4,76 GBytes, περιέχει πληροφορίες για τα σφάλματα που έχουν 

αναφερθεί σε έργα λογισμικού που αναπτύχθηκαν από το Mozilla Foundation και ο 

πηγαίος κώδικας των οποίων είναι διαθέσιμος μέσω εξυπηρετητή (server) 

Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείων (FTP) από το ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/. 

ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/
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Μέσω του εξυπηρετητή αυτού είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας όλων των έργων 

ταξινομημένος με βάση τις διάφορες εκδόσεις (versions) που έγιναν διαθέσιμες 

ξεκινώντας από το έτος 1998.  Από το 1998 επίσης ξεκινά η και η καταγραφή των 

σφαλμάτων στη βάση δεδομένων του Bugzilla. 

 

Ακολούθως διερευνήθηκε το κατά πόσον είναι δυνατή εξαγωγή των 

επιθυμητών  πληροφοριών από τη βάση δεδομένων του Bugzilla σχετικά με: 

1. Τον μέσο χρόνο επίλυσης των σφαλμάτων. 

2. Τον αριθμό των σφαλμάτων ανά μονάδα λογισμικού. 

 

Διαπιστώθηκε ότι η μορφή στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα μας επιτρέπει 

να αξιοποιήσουμε λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων ώστε να 

διατυπώσουμε ερωτήματα (queries) που θα μας τροφοδοτήσουν με τις ζητούμενες 

πληροφορίες. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό είναι το 

MySQL Workbench της Oracle (version 5.2.37). Διατυπώθηκαν λοιπόν τα κατάλληλα 

ερωτήματα στη βάση δεδομένων ώστε να υπολογιστεί ο αριθμός των σφαλμάτων 

για το κάθε έργο και ο χρόνος διόρθωσης για το κάθε σφάλμα. Ως χρόνος 

διόρθωσης ορίστηκε ο χρόνος από τη στιγμή που ένα σφάλμα μεταβαίνει στην 

κατάσταση ASSIGNED (status = ASSIGNED) μέχρι τη στιγμή που μεταβαίνει στην 

κατάσταση RESOLVED (status = RESOLVED) με την ένδειξη FIXED (resolution = 

FIXED). Αυτές ήταν οι μόνες περιπτώσεις σφαλμάτων που ελήφθησαν υπ’ όψιν, 

δηλαδή αγνοήθηκαν οι περιπτώσεις όπου τα σφάλματα μετέβαιναν από την 

κατάσταση NEW (status = NEW) απ’ ευθείας στην κατάσταση RESOLVED, όπως 

επίσης αγνοήθηκαν και οι περιπτώσεις όπου ένα σφάλμα διορθώνονταν με ένδειξη 

διαφορετική από την FIXED, όπως συμβαίνει σε περίπτωση διπλοεγγραφών 

(DUPLICATE), άκυρων καταγραφών (INVALID) και αρνήσεων διόρθωσης (WONTFIX). 

Επίσης αγνοήθηκαν οι περιπτώσεις όπου η σοβαρότητα (severity) του σφάλματος 

υποδείκνυε ότι επρόκειτο για βελτίωση (severity  = Enhancement). 

 

Ο προσδιορισμός των έργων λογισμικού που μας ενδιαφέρουν ανάμεσα σε 

αυτά που ήταν διαθέσιμα από τη βάση δεδομένων του Bugzilla έγινε με τα 

παρακάτω κριτήρια: 
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1. Τον αριθμό των σφαλμάτων που ήταν διαθέσιμα για το κάθε έργο λογισμικού. Ο 

αριθμός αυτός θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος ώστε να έχει 

νόημα και εγκυρότητα η στατιστική ανάλυση των σφαλμάτων. 

2. Τη γλώσσα προγραμματισμού με την οποία υλοποιήθηκαν. Αναζητήθηκαν έργα 

υλοποιημένα σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού όπως C++ και 

Java, καθώς η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε μετρικές που αξιολογούν 

αντικειμενοστρεφές λογισμικό. 

 

Ο υπολογισμός των μετρικών για τα έργα λογισμικού που θεωρήθηκε ότι 

πληρούν το πρώτο κριτήριο έγινε χρησιμοποιώντας το Understand της Scientific 

Toolworks (version 2.6). Κατά της διάρκεια της διαδικασίας αυτής διαπιστώθηκε ότι 

για πολλά από τα μεγαλύτερα έργα λογισμικού του Mozilla (όπως το Thunderbird, 

το Firefox, το Seamonkey, το Camino και το Fennec) ο διαθέσιμος πηγαίος κώδικας 

είναι οργανωμένος με τη μορφή ενός συστήματος αρχείων (file system) που 

περιέχει πολλά κοινά υποέργα (components) τα οποία σε μικρότερο η μεγαλύτερο 

βαθμό  χρησιμοποιούνται από τα προαναφερθέντα έργα. Η μορφή του συστήματος 

αρχείων φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 4.3.1 (το στιγμιότυπο είναι από τον πηγαίο 

κώδικα του Thunderbird v1.0).  

 

 

Σχήμα 4.3.1 Μορφή του συστήματος αρχείων του Mozilla 
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Ο κώδικας λοιπόν που είναι διαθέσιμος για τα συγκεκριμένα έργα παρουσιάζει 

ελάχιστες διαφοροποιήσεις αναλογικά με το σύνολο του πηγαίου κώδικα. 

Συγκεκριμένα ο αριθμός γραμμών ανέρχεται περίπου σε 2.5 εκατομμύρια (κυρίως 

C++, C και Javascript) με  τη λειτουργικότητα που χαρακτηρίζει το κάθε έργο να είναι 

διασκορπισμένη ανάμεσα στους διάφορους φακέλους του συστήματος αρχείων. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα 

εξετάζοντας το σύνολο του κώδικα που ήταν διαθέσιμος για το κάθε έργο, παρά 

μόνο εάν διακρίναμε και αντιστοιχίζαμε τους φακέλους σε αντίστοιχα υποέργα 

(components) όπως αυτά οργανώνονται στην βάση δεδομένων του Bugzilla. 

 

Η διαδικασία αντιστοίχησης των φακέλων σε αντίστοιχα υποέργα του Bugzilla 

έγινε αξιοποιώντας τα συνημμένα αρχεία που είναι διαθέσιμα στις περισσότερες 

από τις αναφορές σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του Bugzilla 

(https://bugzilla.mozilla.org/) που χρησιμοποιείται για την αναφορά και την 

επεξεργασία των σφαλμάτων από τους χρήστες. Στα αρχεία αυτά μπορούν να 

βρεθούν πληροφορίες για τη θέση του αρχείου στο οποίο έγινε κάποια μεταβολή 

κατά την διαδικασία διόρθωσης του αντίστοιχου σφάλματος. Ο τρόπος με τον οποίο 

γίνεται η απεικόνιση αυτής της πληροφορίας φαίνεται στο Σχήμα 4.3.2.  

 

 

Σχήμα 4.3.2 Aπεικόνιση της πληροφορίας των συνημμένων αρχείων 

 

Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτή η αντιστοίχηση έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος 

των συνημμένων αρχείων ενός αριθμού σφαλμάτων σε πλήθος που ορίστηκε 

https://bugzilla.mozilla.org/
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περίπου στο 10% του συνολικού αριθμού των σφαλμάτων που ήταν διαθέσιμα για 

το κάθε υποέργο  και αναζητήθηκαν περιπτώσεις όπου οι τροποποιήσεις 

αφορούσαν σε αρχεία που βρίσκονταν σε συγκεκριμένο κάθε φορά φάκελο.  

 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ΄ όψιν και τα κριτήρια του ικανοποιητικού αριθμού των 

σφαλμάτων και της γλώσσας υλοποίησης επιλέχθηκαν 2 έργα και 11 υποέργα που 

θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα. Μετά τον έλεγχο της διακύμανσης των 

μετρικών για το κάθε έργο ή υποέργο στην πάροδο του χρόνου, επιλέχθηκαν 

συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι έχοντας ως κριτήριο την ύπαρξη μικρής 

διακύμανσης μεταξύ των εκδόσεων. Στα περισσότερα από τα υποέργα επιλέχθηκε 

το διάστημα από 1-5-2005 έως 10-5-2008 καθώς διαπιστώθηκε ότι κατά την 

περίοδο αυτή (δηλαδή από την έκδοση 1.0 του Thunderbird έως και πριν την 

έκδοση 3.0 του Thunderbird) οι τιμές των μετρικών παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό 

σταθερές ενώ μετά από αυτό το διάστημα παρουσιάζονταν μεταβολή της τάξεως 

του 10-15%. Παρόμοια μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Για την 

υπολογισμό των μετρικών χρησιμοποιήθηκε η τελευταία έκδοση της κάθε περιόδου 

θεωρώντας ότι ο αντίστοιχος κώδικας εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα των 

προηγούμενων εκδόσεων οπότε και είναι περισσότερο κατάλληλος για την 

διερεύνηση της συσχέτισης με τα σφάλματα όλης της περιόδου. 

 

 

 

4.4 Παρουσίαση Δεδομένων 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά και περιγραφικά 

στατιστικά δεδομένα των έργων και υποέργων που συγκεντρώθηκαν με τον τρόπο 

που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Παρακάτω παρατίθεται ένας 

συγκεντρωτικός πίνακας με όλα τα έργα και υποέργα (Πίνακας 4.4.1) και στην 

συνέχεια περιγράφεται αναλυτικότερα το καθένα από αυτά. Στον πίνακα αυτό ο 

μέσος χρόνος διόρθωσης παρουσιάζεται στρογγυλοποιημένος σε ημέρες για 

ευκολότερη επισκόπηση (όλοι οι υπολογισμοί έγιναν σε δευτερόλεπτα για 
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μεγαλύτερη ακρίβεια) ενώ η πυκνότητα σφαλμάτων παρουσιάζεται ως αριθμός 

σφαλμάτων ανά έτος και ανά 1.000 γραμμές κώδικα. Την περιγραφή του κάθε 

έργου ή υποέργου ακολουθούν το διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων, οι 

πίνακες με τα περιγραφικά στατιστικά δεδομένα και τα ιστογράμματα συχνοτήτων 

για τις μετρικές. 

 

Πίνακας 4.4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας έργων και υποέργων 

Έργο / Υποέργο 
Αριθμός  

Σφαλμάτων 
Μέσος Χρόνος  
Διόρθωσης* 

Πυκνότητα  
Σφαλμάτων

** 

Γραμμές 
κώδικα 

Rhino 22 21 0,0394 61.404 

Tamarin 180 32 1,4451 107.230 

MailNews Core 704 40 0,5379 212.297 

ImageLib 103 33 3,7941 8.089 

Layout 214 42 0,3243 196.615 

HTML: Parser 46 34 2,4346 18.894 

Plug-ins 67 31 1,8456 10.817 

XPCOM 117 27 0,3757 92.786 

Composition 30 48 0,4427 20.192 

Printing: Output 54 23 0,1337 120.357 

Document Navigation 81 39 3,2762 7.367 

SVG 120 36 1,3782 31.004 

Networking: HTTP 78 34 0,4029 57.679 
*σε ημέρες, **σε αριθμό σφαλμάτων ανά έτος και ανά 1.000 γραμμές κώδικα 
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Rhino: Πρόκειται για έργο λογισμικού που αφορά στην υλοποίηση της γλώσσας 

προγραμματισμού Javasript με Java. Το διάστημα που επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν 

από 1-2-2002 έως 1-3-2011. 

 

Πίνακας 4.4.2 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Rhino 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  342 342 342 342 342 342 342 342 

Mean 186,9591 4,06433 ,44152 32,5234 5,2807 1,54971 45,6667 43,7661 

Median 39,5000 2,00000 ,00000 5,5000 2,0000 1,00000 50,0000 8,5000 

Std. Deviation 427,17253 5,827074 1,648184 55,84035 11,96072 1,036935 38,21892 105,64703 

Minimum 2,00 ,000 ,000 ,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 3868,00 53,000 21,000 292,00 152,00 5,000 100,00 915,00 

 
 

 

 

Σχήμα 4.4.1α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Rhino 
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Σχήμα 4.4.1β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Rhino 
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Tamarin: Είναι ένα έργο λογισμικού με σκοπό τη δημιουργία μίας εικονικής μηχανή 

(virtual machine) για Javascript και έχει υλοποιηθεί σε C++. Το διάστημα που 

επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν από 1-1-2010 έως 1-3-2011.  

 

Πίνακας 4.4.3 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Tamarin 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  580 580 580 580 580 580 580 580 

Mean 89,9724 3,55000 ,49138 31,8017 7,2586 1,37931 34,6828 19,5448 

Median 17,0000 1,00000 ,00000 8,0000 3,0000 1,00000 28,5000 3,0000 

Std. Deviation 252,45069 6,473214 2,846371 45,15393 16,44361 1,879143 36,07471 57,61117 

Minimum 1,00 ,000 ,000 ,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 2635,00 66,000 47,000 262,00 195,00 6,000 100,00 585,00 

 
 

 

 

Σχήμα 4.4.2α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Tamarin 
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Σχήμα 4.4.2β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Tamarin 
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MailNews Core: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που αφορά σε στοιχεία του 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που είναι κοινά στα έργα Thunderbird και SeaMonkey. 

Ο πηγαίος κώδικας για αυτό το υποέργο βρίσκεται στο φάκελο mozilla/mailnews. Το 

διάστημα που επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν από 1-1-2005 έως 1-3-2011.  

 

Πίνακας 4.4.4 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Mailnews Core 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  436 436 436 436 436 436 436 436 

Mean 375,4335 4,55505 ,24541 39,6055 15,7523 ,98624 64,6330 72,0115 

Median 148,0000 3,00000 ,00000 16,0000 9,0000 1,00000 75,0000 26,0000 

Std. Deviation 700,34452 5,386590 ,768250 67,16831 22,81667 ,745743 31,15255 135,66650 

Minimum 4,00 ,000 ,000 ,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 6231,00 41,000 6,000 563,00 201,00 4,000 100,00 1176,00 

 

 
 

 

Σχήμα 4.4.3α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Mailnews Core 
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Σχήμα 4.4.3β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Mailnews Core 



62 
 

ImageLib: Το υποέργο λογισμικού που αναλαμβάνει την αποκωδικοποίηση των 

εικόνων GIF, JPEG και PNG και παρέχει τα αποκωδικοποιημένα στοιχεία σε 

κατάλληλη μορφή ώστε να μπορούν να προβληθούν. Ο πηγαίος κώδικας για αυτό 

το υποέργο βρίσκεται στο φάκελο mozilla/modules/librOn. Το διάστημα που 

επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν από 1-1-2005 έως 1-3-2011. 

 

Πίνακας 4.4.5 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το ImageLib 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  22 22 22 22 22 22 22 22 

Mean 270,4091 4,31818 ,00000 18,2273 14,3182 1,00000 67,5909 50,8636 

Median 168,5000 3,50000 ,00000 9,0000 7,0000 1,00000 75,5000 33,0000 

Std. Deviation 261,47032 3,107385 ,000000 21,10728 19,09222 ,000000 30,04546 51,67139 

Minimum 23,00 ,000 ,000 4,00 3,00 1,000 ,00 ,00 

Maximum 1060,00 13,000 ,000 98,00 91,00 1,000 100,00 210,00 

 
 

 

Σχήμα 4.4.4α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του ImageLib 
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Σχήμα 4.4.4β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του ImageLib 



64 
 

Layout: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που επιφορτίζεται με το χειρισμό στοιχείων 

του γραφικού περιβάλλοντος (Graphical User Interface). Ο πηγαίος κώδικας για 

αυτό το υποέργο βρίσκεται στο φάκελο mozilla/layout. Το διάστημα που επιλέχθηκε 

για ανάλυση ήταν από 1-1-2005 έως 10-5-2008.  

 

Πίνακας 4.4.6 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Layout 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  535 535 535 535 535 535 535 535 

Mean 299,1383 8,60374 ,66729 148,1065 12,6748 2,63364 41,5888 54,1888 

Median 98,0000 5,00000 ,00000 17,0000 7,0000 1,00000 50,0000 16,0000 

Std. Deviation 640,54724 11,063148 2,004105 212,67308 16,28465 2,751981 39,18069 120,82521 

Minimum 1,00 ,000 ,000 ,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 6776,00 80,000 22,000 665,00 147,00 9,000 100,00 1094,00 

 
 

 

 

Σχήμα 4.4.5α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Layout 
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Σχήμα 4.4.5β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Layout 
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HTML Parser: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που αναλύει περιεχόμενο από το 

διαδίκτυο και δημιουργεί έγγραφα (documents). Ο πηγαίος κώδικας για αυτό το 

υποέργο βρίσκεται στο φάκελο mozilla/parser. Το διάστημα που επιλέχθηκε για 

ανάλυση ήταν από 1-1-2006 έως 1-1-2006. 

  

Πίνακας 4.4.7 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το HTML Parser 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  110 110 110 110 110 110 110 110 

Mean 117,4727 4,80909 ,60909 10,4818 9,5364 1,24545 26,0455 23,7091 

Median 39,0000 3,00000 ,00000 5,0000 5,0000 1,00000 ,0000 6,5000 

Std. Deviation 234,85231 5,722153 2,381486 12,03720 10,77687 ,930486 32,70984 51,98224 

Minimum 4,00 ,000 ,000 1,00 1,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 1875,00 31,000 19,000 72,00 65,00 4,000 100,00 439,00 

 

 

 

 

Σχήμα 4.4.6α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του HTML Parser 
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Σχήμα 4.4.6β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του HTML Parser 
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Plug-ins: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που υποστηρίζει την εγγραφή και τη χρήση 

πρόσθετων (plug-ins). Ο πηγαίος κώδικας για αυτό το υποέργο βρίσκεται στο 

φάκελο mozilla/modules/plugin. Το διάστημα που επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν 

από 1-1-2005 έως 10-5-2008.  

 

Πίνακας 4.4.8 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Plug-ins 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes 
 38 38 38 38 38 38 38 38 

Mean 193,2368 3,78947 ,21053 11,8684 8,9474 ,86842 44,2368 35,9474 

Median 60,0000 1,00000 ,00000 7,5000 5,0000 1,00000 58,0000 12,0000 

Std. Deviation 407,67120 6,782959 ,703578 15,83559 11,55000 ,664589 36,97657 80,29269 

Minimum 5,00 ,000 ,000 ,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 2425,00 32,000 4,000 79,00 54,00 2,000 100,00 481,00 

 
 

 

 

Σχήμα 4.4.7α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Plug-ins 
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Σχήμα 4.4.7β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Plug-ins 
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XPCOM: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που αποτελεί τον πυρήνα (core) που ενώνει 

μεταξύ τους τα διάφορα άλλα υποέργα. Ο πηγαίος κώδικας για αυτό το υποέργο 

βρίσκεται στο φάκελο mozilla/xpcom. Το διάστημα που επιλέχθηκε για ανάλυση 

ήταν από 1-1-2005 έως 10-5-2008.  

 

Πίνακας 4.4.9 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το XPCOM 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  448 448 448 448 448 448 448 448 

Mean 101,8884 3,86607 ,38616 24,6339 10,1451 ,94196 38,6228 22,1607 

Median 37,5000 2,00000 ,00000 10,0000 6,0000 1,00000 37,0000 9,0000 

Std. Deviation 303,57605 5,541780 1,564564 46,07614 23,71133 ,888015 35,74485 69,35230 

Minimum 1,00 ,000 ,000 ,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 5236,00 45,000 27,000 422,00 415,00 5,000 100,00 1231,00 

 
 

 

 

Σχήμα 4.4.8α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του XPCOM 
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Σχήμα 4.4.8β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του XPCOM 
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Composition: Το  υποέργο λογισμικού αυτό αναλαμβάνει τις λειτουργίες  σύνταξης 

ενός νέου ηλεκτρονικού μηνύματος. Ο πηγαίος κώδικας για αυτό το υποέργο 

βρίσκεται στο φάκελο mozilla/mailnews/compose. Το διάστημα που επιλέχθηκε για 

ανάλυση ήταν από 1-1-2005 έως 10-5-2008.  

 

Πίνακας 4.4.10 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Composition 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  39 39 39 39 39 39 39 39 

Mean 408,5897 2,74359 ,00000 19,9487 16,3846 ,89744 74,0000 77,4103 

Median 153,0000 2,00000 ,00000 12,0000 9,0000 1,00000 78,0000 25,0000 

Std. Deviation 689,69451 4,357196 ,000000 24,38501 17,62118 ,307355 23,43187 133,62609 

Minimum 11,00 ,000 ,000 1,00 1,00 ,000 ,00 2,00 

Maximum 3317,00 21,000 ,000 131,00 83,00 1,000 100,00 642,00 

 
 

 

Σχήμα 4.4.9α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Composition 
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Σχήμα 4.4.9β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Composition 
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Printing Output: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που επιφορτίζεται με τις λειτουργίες 

εκτύπωσης περιεχομένου. Ο πηγαίος κώδικας για αυτό το υποέργο βρίσκεται στο 

φάκελο mozilla/gfx. Το διάστημα που επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν από 1-1-2005 

έως 1-3-2011.  

 

Πίνακας 4.4.11 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Printing Output 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  272 272 272 272 272 272 272 272 

Mean 210,1728 4,01838 ,47426 29,1140 12,2610 1,16176 50,4926 36,7537 

Median 67,0000 2,00000 ,00000 12,0000 6,0000 1,00000 64,5000 11,0000 

Std. Deviation 350,57195 5,325185 1,497624 42,76925 15,90011 1,032466 38,85141 62,71762 

Minimum 4,00 ,000 ,000 ,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 2107,00 26,000 9,000 197,00 102,00 4,000 100,00 433,00 

 
 

 

Σχήμα 4.4.10α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Printing Output 
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Σχήμα 4.4.10β  Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Printing Output 
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Document Navigation: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που κινητοποιεί και 

παρακολουθεί τη φόρτωση και την απεικόνιση των εγγράφων. Ο πηγαίος κώδικας 

για αυτό το υποέργο βρίσκεται στο φάκελο mozilla/docshell. Το διάστημα που 

επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν από 1-1-2005 έως 10-5-2008.  

 

Πίνακας 4.4.12 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Document Navigation 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  15 15 15 15 15 15 15 15 

Mean 454,6000 2,73333 ,20000 40,4667 17,1333 1,06667 68,2667 81,2667 

Median 105,0000 1,00000 ,00000 13,0000 4,0000 1,00000 77,0000 15,0000 

Std. Deviation 1212,84988 6,134989 ,560612 78,35621 38,95944 ,593617 29,23175 220,95134 

Minimum 20,00 ,000 ,000 3,00 1,00 ,000 ,00 3,00 

Maximum 4790,00 24,000 2,000 251,00 155,00 2,000 97,00 872,00 

 
 

 

Σχήμα 4.4.11α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Document Navigation 

 



77 
 

  

 

 

 

Σχήμα 4.4.11β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Document Navigation 
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SVG: Το υποέργο λογισμικού αυτό αναλαμβάνει το χειρισμό του προτύπου Scalable 

Vector Graphics (SVG). Διαβάζει και καθιστά το περιεχόμενο SVG.. Ο πηγαίος 

κώδικας για αυτό το υποέργο βρίσκεται στους φακέλους mozilla/content/svg και 

mozilla/layout/svg. Το διάστημα που επιλέχθηκε για ανάλυση ήταν από 10-5-2008 

έως 1-3-2011.  

Πίνακας 4.4.13 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το SVG 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  188 188 188 188 188 188 188 188 

Mean 126,4149 5,31383 ,73936 44,2606 8,6489 2,48936 43,7819 20,7766 

Median 76,0000 3,00000 ,00000 23,0000 7,0000 2,00000 50,0000 11,0000 

Std. Deviation 158,50818 5,608666 2,510117 40,66902 7,99693 1,819353 35,70483 31,00100 

Minimum 5,00 ,000 ,000 1,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 1206,00 24,000 18,000 157,00 73,00 7,000 100,00 234,00 

 

 

 

Σχήμα 4.4.12α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του SVG 
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Σχήμα 4.4.12β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του SVG 
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Networking HTTP: Είναι ένα υποέργο λογισμικού που χειρίζεται τις λειτουργίες 

δικτύωσης μέσω του προτύπου HTTP. Ο πηγαίος κώδικας για αυτό το υποέργο 

βρίσκεται στον φάκελο mozilla/netwerk. Το διάστημα που επιλέχθηκε για ανάλυση 

ήταν από 1-1-2005 έως 10-5-2008.  

 

Πίνακας 4.4.14 Περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για το Networking HTTP 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Classes  219 219 219 219 219 219 219 219 

Mean 183,3151 3,03653 ,17352 13,0685 10,6073 ,96347 51,1279 35,3699 

Median 76,0000 2,00000 ,00000 8,0000 7,0000 1,00000 65,0000 14,0000 

Std. Deviation 308,39977 3,915218 ,556061 16,22406 12,04507 ,523344 35,94532 61,70643 

Minimum 4,00 ,000 ,000 1,00 ,00 ,000 ,00 ,00 

Maximum 2805,00 30,000 3,000 118,00 71,00 3,000 100,00 559,00 

 
 

 

Σχήμα 4.4.13α Διάγραμμα διασποράς των σφαλμάτων του Networking HTTP 
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Σχήμα 4.4.13β Ιστογράμματα συχνοτήτων για τις μετρικές του Networking HTTP 
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 Για τρία από τα υποέργα που παρουσιάστηκαν σε αυτή την ενότητα 

διακρίναμε μια σημαντική μεταβολή όλων των μετρικών στην περίοδο 10-5-2008 

έως 1-3-2011 σε σχέση με την περίοδο 1-1-2005 έως 10-5-2008. Συγκεκριμένα για 

τα υποέργα Layout, Plug-ins και XPCOM διαπιστώνεται μία βελτίωση όλων των 

μετρικών που συμπίπτει με την έκδοση της version 3 του Thunderbird. Οι μεταβολές 

των μετρικών στις δύο χρονικές περιόδους για τα τρία αυτά υποέργα καθώς και οι 

μεταβολές του μέσου χρόνου διόρθωσης και της πυκνότητας των σφαλμάτων 

φαίνονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4.4.15 και Πίνακας 4.4.16) (οι χρονικές 

περίοδοι 10-5-2008 έως 1-3-2011 και 1-1-2005 έως 10-5-2008 σημειώνονται με τους 

δείκτες 1 και 2 αντιστοίχως). 

 

Πίνακας 4.4.15 Μεταβολές των μετρικών για τα υποέργα Layout, Plug-ins και XPCOM 

 

 

Πίνακας 4.4.16 Μεταβολές της πυκνότητας σφαλμάτων για τα υποέργα Layout, Plug-ins 

και XPCOM 

 

Υποέργα 
Μέσος 
Χρόνος  

Διόρθωσης 

Πυκνότητα  
Σφαλμάτων 

Layout 1 42 0,3243 

Layout 2 31 1,9842 

Plug-ins 1 31 1,8456 

Plug-ins 2 23 26,24 

XPCOM 1 27 0,3757 

XPCOM 2 27 3,394 

 

 

 

Υποέργα SLOC  CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Layout 1 299,138 8,603 0,667 148,106 12,677 2,633 41,589 54,188 

Layout 2 251,542 8,459 0,627 138,357 11,308 2,324 35,69661 45,362 

Plug-ins 1 193,236 3,789 0,210 11,8684 8,948 0,868 44,23684 35,947 

Plug-ins 2 165 3,36 0,18 10,74 7,92 0,88 40,34 31,78 

XPCOM 1 101,888 3,866 0,386 24,639 10,149 0,944 38,622 22,160 

XPCOM 2 82,9432 3,697 0,395 22,138 8,613 0,927757 35,045 17,514 
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5. Αποτελέσματα  

 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μέσω του υπολογισμού του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson χρησιμοποιήθηκε το SPSS Statistics (version 17.0.0). 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υπολογισμού του 

συντελεστή συσχέτισης για τις δύο ερευνητικές υποθέσεις που έγιναν 

παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες. 

 

 

5.1 Περιγραφή Αποτελεσμάτων 

 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μέσω του υπολογισμού του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson χρησιμοποιήθηκε το SPSS Statistics (version 17.0.0). 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υπολογισμού του 

συντελεστή συσχέτισης για τις δύο ερευνητικές υποθέσεις που έγιναν 

παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες. 

 

Έλεγχος υπόθεσης για το μέσο χρόνο διόρθωσης των σφαλμάτων 

 

Ο μέσος χρόνος διόρθωσης των σφαλμάτων για το κάθε έργο ή υποέργο 

υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο τα σφάλματα που πληρούσαν τα 

κριτήρια όπως αυτά περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα της μεθοδολογίας 

συλλογής των δεδομένων. Για τις μετρικές υπολογίστηκε η τιμή της κάθε μετρικής 

για κάθε κλάση και στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών αυτών για 

το κάθε έργο ή υποέργο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το SPSS υπολογίστηκαν οι 

συντελεστές συσχέτισης Pearson που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 5.1.1, ενώ 

στον Πίνακα 5.1.2 φαίνονται τα βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το 

σύνολο των έργων και υποέργων για κάθε μετρική. 
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Πίνακας 5.1.1  Συντελεστές συσχέτισης Pearson για το μέσο χρόνο διόρθωσης 

 

  SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

AvgTime Pearson  

Correlation 

,624
*
 ,163 -,245 ,330 ,661

*
 ,131 ,449 ,588

*
 

Sig. (2-tailed) ,023 ,595 ,420 ,270 ,014 ,670 ,124 ,035 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 

Πίνακας 5.1.2 Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των έργων και 

υποέργων ανά μετρική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα αποτελέσματα αυτά παρατηρούμε αξιόλογη θετική συσχέτιση των 

μετρικών SLOC, NPM και WMC με μεγάλη σημαντικότητα (σ < 0,05). Η μεγαλύτερη 

συσχέτιση και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη σημαντικότητα παρατηρείται για τη 

μετρική NPM. Από τις υπόλοιπες μετρικές LCOM εμφανίζει ασθενέστερη θετική 

συσχέτιση (με μειωμένη σημαντικότητα σ = 0.124 σε σχέση με τις προαναφερθείσες 

μετρικές), ενώ για την RFC και ακόμα περισσότερο για την CBO τόσο η συσχέτιση 

όσο και η σημαντικότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για την NOC παρατηρούμε 

αρνητική συσχέτιση, με πολύ μικρή όμως σημαντικότητα. Η απεικόνιση της 

 

 Mean Std. Deviation 

AvgTime 2,9210E6 6,48204E5 

SLOC 232,1233 120,77319 

CBO 4,26166 1,513136 

NOC ,35681 ,240304 

RFC 35,7005 35,59856 

NPM 11,4576 3,66692 

DIT 1,32180 ,585263 

LCOM 50,0566 14,53156 

WMC 44,1361 21,71466 



85 
 

συσχέτισης των μεταβλητών που εμφάνισαν αυξημένη σημαντικότητα με τη μορφή 

διαγραμμάτων διασποράς φαίνεται στα παρακάτω σχήματα (Σχήμα 5.1.1, Σχήμα 

5.1.2, Σχήμα 5.1.3 και Σχήμα 5.1.4). 

 

 

Σχήμα 5.1.1 Διάγραμμα διασποράς του μέσου χρόνου διόρθωσης και των 

Γραμμών Πηγαίου Κώδικα (SLOC) 

 

 

Σχήμα 5.1.2 Διάγραμμα διασποράς του μέσου χρόνου διόρθωσης και του 

Αριθμού Δημοσίων Μεθόδων (NPM) 
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Σχήμα 5.1.3 Διάγραμμα διασποράς του μέσου χρόνου διόρθωσης και της 

Πολυπλοκότητας ανά Κλάση (WMC) 

 

 

Σχήμα 5.1.4 Διάγραμμα διασποράς του μέσου χρόνου διόρθωσης και της Έλλειψης 

Συνεκτικότητας στις Μεθόδους (LCOM) 
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Αξιολογώντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των μετρικών παρατηρούμε 

αυξημένη τυπική απόκλιση για την RFC και μικρότερη λίγο μικρότερη για τις SLOC, 

NOC και WMC. Ο έλεγχος της ύπαρξης ακραίων τιμών που θα μπορούσαν να 

μειώσουν τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων σχετικά με τη συσχέτιση φαίνεται 

στα παρακάτω θηκοδιάγραμματα (Σχήμα 5.1.5, Σχήμα 5.1.6). 

 

 

Σχήμα 5.1.5 Θηκοδιάγραμμα των τιμών των μετρικών 

 

 

Σχήμα 5.1.6 Θηκοδιάγραμμα των τιμών των μετρικών χωρίς ακραίες τιμές 
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Επαναλαμβάνοντας τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης αυτή τη 

φορά χωρίς να λαμβάνουμε υπ΄ όψιν τις ακραίες τιμές που παρατηρήθηκαν για τις 

μετρικές CBO, RFC και DIT έχουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον παρακάτω 

Πίνακα 5.1.3. 

 

Πίνακας 5.1.3 Συντελεστές συσχέτισης Pearson για το μέσο χρόνο διόρθωσης χωρίς 

ακραίες τιμές 

 

  AvgTime SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

AvgTime Pearson  

Correlation 

1 ,624
*
 -,274 -,245 ,024 ,661

*
 -,522 ,449 ,588

*
 

Sig. (2-tailed)  ,023 ,388 ,420 ,941 ,014 ,100 ,124 ,035 

N 13 13 12 13 12 13 11 13 13 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
Όπως παρατηρούμε η αφαίρεση των ακραίων τιμών δεν βελτίωσε τη 

συσχέτιση, αντιθέτως μάλιστα οδήγησε σε αλλαγή του πρόσημου των αντίστοιχων 

συντελεστών και για τις τρεις μετρικές που επηρεάστηκαν, με τη σημαντικότητα να 

παραμένει χαμηλά για την CBO και ιδιαίτερα για την RFC, ενώ υπήρξε αύξηση της 

σημαντικότητας για την DIT. 

 

 

Έλεγχος υπόθεσης για την πυκνότητα των σφαλμάτων 

  

Η πυκνότητα των σφαλμάτων για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης ορίστηκε ως ο 

αριθμός των σφαλμάτων κανονικοποιημένος σύμφωνα με τον αριθμό των γραμμών 

του αντίστοιχου έργου ή υποέργου και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μέσα στο 

εμφανίστηκαν τα αντίστοιχα σφάλματα. Όπως και για την προηγούμενη υπόθεση 

ελήφθησαν υπ’ όψιν μόνο τα σφάλματα που πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια 

και για τις μετρικές υπολογίστηκε η τιμή της κάθε μετρικής για κάθε κλάση και στη 

συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών αυτών για το κάθε έργο ή υποέργο. 
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Με χρήση λοιπόν του SPSS υπολογίστηκαν οι συντελεστές Pearson που φαίνονται 

στον παρακάτω Πίνακα 5.1.4. 

 

Πίνακας 5.1.4 Συντελεστές συσχέτισης Pearson για την πυκνότητα σφαλμάτων  

 

  Defect_ 

Density SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Defect_ 

Density 

Pearson  

Correlation 

1 ,153 -,164 -,268 -,249 ,258 -,186 ,174 ,107 

Sig. (2-tailed)  ,618 ,593 ,376 ,411 ,395 ,542 ,569 ,727 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

 

Όπως παρατηρούμε δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση της πυκνότητας των 

σφαλμάτων με καμία από τις μετρικές, καθώς η σημαντικότητα είναι σχεδόν για 

όλες τις μετρικές πολύ μικρή ανεξάρτητα από το πρόσημο του συντελεστή 

συσχέτισης. Η κατάσταση αυτή διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ακόμα και μετά την 

αφαίρεση των ακραίων τιμών (Πίνακας 5.1.5), που έγινε όπως περιγράφηκε και 

στον έλεγχο της προηγούμενης υπόθεσης. 
 

 

Πίνακας 5.1.5 Συντελεστές συσχέτισης Pearson για την πυκνότητα σφαλμάτων χωρίς 

ακραίες τιμές 

 

  Defect_ 

Density SLOC CBO NOC RFC NPM DIT LCOM WMC 

Defect_ 

Density 

Pearson  

Correlation 

1 ,153 ,065 -,268 -,111 ,258 -,120 ,174 ,107 

Sig. (2-tailed)  ,618 ,842 ,376 ,731 ,395 ,725 ,569 ,727 

N 13 13 12 13 12 13 11 13 13 
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5.2. Σχολιασμός 

 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα μπορούμε να εξετάσουμε την επαλήθευση των 

ερευνητικών υποθέσεων που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας: 

 

Η πρώτη υπόθεση σχετικά με την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ του μέσου 

χρόνου διόρθωσης των σφαλμάτων και των μετρικών που εξετάστηκαν 

επαληθεύεται για τρεις από τις μετρικές και συγκεκριμένα τις Γραμμές Πηγαίου 

Κώδικα (SLOC), τον Αριθμό Δημοσίων Μεθόδων (NPM) και την Πολυπλοκότητα ανά 

Κλάση (WMC). Για την μετρική της Έλλειψη Συνεκτικότητας στις Μεθόδους (LCOM) 

φαίνεται να υπάρχει ασθενής συσχέτιση, ενώ για τις υπόλοιπες μετρικές η υπόθεση 

δεν επαληθεύεται. Μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι οι μετρικές οι οποίες 

σχετίζονται με το μέγεθος των κλάσεων (SLOC, NPM) καθώς και με την 

πολυπλοκότητα των μεθόδων τους (WMC) είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη 

επίδραση στο χρόνο διόρθωσης των σφαλμάτων. Από την άλλη μεριά δεν φαίνεται 

να προκύπτει κάποια επίδραση στο χρόνο διόρθωσης των σφαλμάτων από τις 

μετρικές που σχετίζονται με τη σύζευξη (CBO) και την οργάνωση της ιεραρχίας των 

κλάσεων (NOC, DIT). 

 

Η δεύτερη υπόθεση σχετικά με την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της 

πυκνότητας των σφαλμάτων και των μετρικών που εξετάστηκαν δεν φαίνεται να 

επαληθεύεται για καμία από τις μετρικές καθώς για όλες η σημαντικότητα είναι 

πολύ χαμηλή. 

 

 Έχοντας διαθέσιμες για τρία από τα υποέργα (Layout, Plug-ins και XPCOM) 

δύο διακριτές χρονικές περιόδους μεταξύ των οποίων υπάρχει σημαντική μεταβολή 

όλων των μετρικών και ιδίως των  SLOC, NPM, LCOM και WMC, όπου η βελτίωση 

ανέρχεται στο 15 - 20 %, μπορούμε να εξετάσουμε αν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη συσχέτιση των μετρικών με τους δείκτες συντηρησιμότητας για 

διαφορετικά έργα και υποέργα συμφωνούν με τη την μεταβολή των δεικτών αυτών 

μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων των ίδιων υποέργων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι για 
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τα δύο από αυτά,  συγκεκριμένα το Layout και το Plug-ins, η βελτίωση των μετρικών 

ακολουθείται από μεγάλη βελτίωση και του μέσου χρόνου διόρθωσης των 

σφαλμάτων (από 42 σε 31 ημέρες για το Layout και από 31 σε 23 ημέρες για το 

Plug-ins). Για το XPCOM παρόλο που υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση των μετρικών, ο 

μέσος χρόνος διόρθωσης παραμένει περίπου σταθερός. Όσον αφορά στην 

πυκνότητα των σφαλμάτων παρατηρούμε ότι η βελτίωση των μετρικών 

ακολουθείται από αρκετά μεγάλη αύξηση της πυκνότητας των σφαλμάτων. 

 

 

5.3 Απειλές για την Εγκυρότητα 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να περιορίσουν το βαθμό εγκυρότητας 

των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την παρούσα εργασία. 

 

Η ανάλυση έγινε σε επίπεδο έργου ή υποέργου, δηλαδή η αντιστοίχιση των 

δεικτών συντηρησιμότητας έγινε με τις μετρικές όπως αυτές υπολογίστηκαν 

σωρευτικά για το σύνολο των κλάσεων από τις οποίες αποτελείται το κάθε έργο ή 

υποέργο. Αυτή η προσέγγιση όμως μπορεί να μας αποκρύψει εσωτερικές 

διακυμάνσεις των δεικτών συντηρησιμότητας σε κάθε έργο ή υποέργο, δηλαδή 

περιπτώσεις όπου μεγάλος αριθμός σφαλμάτων εμφανίζεται σε μικρό μέρος μόνο 

των κλάσεων.  

 

Επίσης η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αντιστοίχηση  των 

υποέργων σε κώδικα που περιέχεται σε συγκεκριμένους φακέλους του συστήματος 

αρχείων μέσα στο οποίο είναι οργανωμένος ο κώδικας των μεγαλύτερων έργων του 

Mozilla μπορεί να περιορίσει την εγκυρότητα. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος της 

αντιστοίχισης των σφαλμάτων στους φακέλους σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

υπάρχουν στα συνημμένα αρχεία που συνοδεύουν τις αναφορές για επίλυση των 

σφαλμάτων συνεπάγεται την πιθανότητα ύπαρξης σφαλμάτων που οφείλονται σε 

κλάσεις που ανήκουν σε υποέργα που υλοποιούνται σε άλλους φακέλους. 
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Ο υπολογισμός του χρόνου διόρθωσης των σφαλμάτων έγινε λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν την μεταβολή της κατάστασης των σφαλμάτων όπως αυτή καταγράφεται στο 

σύστημα καταγραφής σφαλμάτων. Η μετάβαση της κατάστασης ενός σφάλματος σε 

ASIGNED δεν συνεπάγεται όμως συνεχόμενη απασχόληση κάποιου  

προγραμματιστή με το συγκεκριμένο σφάλμα μέχρι τη στιγμή που αυτό θα 

διορθωθεί και μεταβεί στην κατάσταση RESOLVED. Ο προγραμματιστής μπορεί να 

αναστείλει για ένα διάστημα την ενασχόληση με κάποιο σφάλμα χωρίς αυτή  

πληροφορία να αποτυπώνεται  στο σύστημα καταγραφής σφαλμάτων, ή μπορεί να 

ασχολείται ταυτόχρονα με τη διόρθωση πολλών σφαλμάτων. 

 

Επίσης ένας παράγοντας περιορισμού της εγκυρότητας που σχετίζεται με τους 

προγραμματιστές είναι η υπόθεση ότι το επίπεδο κατάρτισης τους και γενικότερα 

ότι οι ικανότητες διόρθωσης που έχουν είναι οι ίδιες για όλους προγραμματιστές 

που διόρθωσαν τα σφάλματα στα έργα και υποέργα που εξετάστηκαν. Σε κάθε 

περίπτωση είναι δύσκολο να συνυπολογιστεί στην ανάλυση αυτός ο παράγοντας 

καθώς θα απαιτούσε συγκέντρωση στοιχείων ατομικά για τον κάθε 

προγραμματιστή που ασχολήθηκε με την διόρθωση σφαλμάτων αλλά και ελλείψει 

αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης της ικανότητας διόρθωσης σφαλμάτων. 

 

Σχετικά με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το σύστημα καταγραφής 

σφαλμάτων υπάρχει ο παράγοντας της μη ορθής χρήσης του συστήματος αυτού, 

είτε από τη πλευρά αυτών που αναφέρουν τα σφάλματα είτε από την πλευρά 

αυτών που τα διορθώνουν. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν τα ζητήματα που είχαν 

την ένδειξη Enhancement, αυτά δηλαδή που αφορούσαν σε αιτήματα για 

εμπλουτισμό της λειτουργικότητας. Μπορεί όμως σε αυτή την κατηγορία να 

ανήκουν και ορισμένα από τα ζητήματα που ελήφθησαν υπ΄όψιν εάν αυτά είχαν 

σημανθεί εσφαλμένα παραδείγματος χάριν με τις ενδείξεις Minor ή Trivial (μικρής 

σημασίας σφάλματα). 
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6. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

6. 1 Συμπεράσματα  
 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε η συσχέτιση μετρικών που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αντικειμενοστρεφούς λογισμικού με δύο 

δείκτες συντηρησιμότητας, το μέσο χρόνο διόρθωσης των σφαλμάτων και την 

πυκνότητα των σφαλμάτων. Η τιμές των μετρικών προήλθαν από την αξιολόγηση 

πηγαίου κώδικα που ήταν διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου κώδικα για τα έργα 

λογισμικού που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Mozilla Foundation. Οι τιμές των 

δεικτών συντηρησιμότητας προήλθαν από την αξιολόγηση δεδομένων που έγιναν 

διαθέσιμα μέσω ενός στιγμιότυπου της βάσης δεδομένων του Bugzilla, που είναι το 

σύστημα καταγραφής σφαλμάτων που χρησιμοποιείται από το Mozilla Foundation. 

 

Η εμπειρική μελέτη που πραγματοποιήσαμε κατέδειξε μια σημαντική, θετική 

στατιστική συσχέτιση μεταξύ ενός από τους δείκτες συντηρησιμότητας, 

συγκεκριμένα του μέσου χρόνου διόρθωσης των σφαλμάτων, και μετρικών 

λογισμικού που σχετίζονται με το μέγεθος των κλάσεων και την πολυπλοκότατά 

τους. Για τον ίδιο δείκτη συντηρησιμότητας διαπιστώθηκε ασθενής στατιστική 

συσχέτιση με τη συνεκτικότητα, ενώ αντιθέτως δεν διαπιστώθηκε σημαντική 

στατιστική συσχέτιση μεταξύ με τις μετρικές που σχετίζονται με την οργάνωση της 

ιεραρχίας των κλάσεων. Η πυκνότητα των σφαλμάτων επίσης δεν φάνηκε να 

συσχετίζεται στατιστικά με κάποια από τις μετρικές που εξετάστηκαν. 

 

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούμε ότι αποτελούν συνεισφορά στην 

προσπάθεια της εμπειρικής αξιολόγησης της σημαντικότητας που έχουν οι μετρικές 

στην διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού η οποία όμως θα πρέπει να επεκταθεί και 

εμπλουτισθεί. Ειδικά για την περίπτωση της ανάλυσης σε επίπεδο έργου ή 

υποέργου οι αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία είναι ελάχιστες, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο κλάσης και σε λιγότερες 

περιπτώσεις σε επίπεδο αρχείου. Αντιστοίχως περιορισμένες είναι και οι αναφορές 
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στη μελέτη του μέσου χρόνου διόρθωσης των σφαλμάτων, με τις περισσότερες 

εργασίες να διερευνούν τον αριθμό σφαλμάτων που εμφανίζονται στις κλάσεις ή 

την πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος (fault proneness). 

 

 

6.2 Προτάσεις για Μελλοντική Εργασία 

 

Στις προτάσεις για μελλοντική εργασία περιλαμβάνεται η προσπάθεια για 

μείωση της επίπτωσης των απειλών για την εγκυρότητα, για όποιες περιπτώσεις 

είναι αυτό δυνατό. Παράδειγμα αποτελεί η μεθοδολογία αντιστοίχησης των 

σφαλμάτων σε συγκεκριμένα υποέργα λογισμικού που θα μπορούσε να βελτιωθεί  

με την αναζήτηση με κάποιον αυτοματοποιημένο τρόπο της ακριβούς θέσης των 

αρχείων που τροποποιούνται κατά την διαδικασία διόρθωσης των σφαλμάτων. Για 

την αναζήτηση αυτή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και τεχνολογίες εξόρυξης 

δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων καταγραφής σφαλμάτων. 

 

Επίσης, καθώς η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν γενικώς από 

την αναζήτηση στατιστικής συσχέτισης ενισχύεται με την αύξηση των 

παρατηρήσεων, κρίνεται σκόπιμη η αναζήτηση περισσότερων έργων ή υποέργων 

λογισμικού στα οποία θα εφαρμοστεί μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην 

παρούσα εργασία. Ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας που σχετίζεται με 

αυτό το θέμα είναι η ύπαρξη διαθεσιμότητας των δεδομένων από κάποιο σύστημα 

καταγραφής σφαλμάτων που χρησιμοποιείται κατά την διαδικασία ανάπτυξης του 

εκάστοτε έργου. Όπως διαπιστώθηκε, ενώ η διαθεσιμότητα σε πηγαίο κώδικα είναι 

μεγάλη, δεν είναι αντιστοίχως μεγάλη και η διαθεσιμότητα δεδομένων από 

αντίστοιχες καταγραφές πληροφοριών σε συστήματα καταγραφής σφαλμάτων. 

 

Τέλος, η στατιστική διερεύνηση μπορεί να επεκταθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 

άλλες παραμέτρους από τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα, όπως είναι η σοβαρότητα των 

σφαλμάτων. Μπορεί να διερευνηθεί δηλαδή η συσχέτιση των μετρικών με την 

εμφάνιση σοβαρών σφαλμάτων που έχουν μεγάλη επίδραση στην εικόνα που έχουν 
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οι τελικοί χρήστες των προγραμμάτων, όπως αυτά που σχετίζονται με τους 

απροσδόκητους τερματισμούς της λειτουργίας τους (crashes). 
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